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RESUMO 

 

As tecnologias BIM (Building Information Modeling), tem gerado muitas mudanças para os 

profissionais da área, na forma de projetar e gerenciar os projetos, não diferente para os alunos, 

dos cursos da área da construção civil em formação, precisam obter uma formação de qualidade 

para conseguirem se qualificar no mercado de trabalho. De forma ampla tem a ser visto no 

sistema de tecnologia BIM, a saída para a otimização da construção civil, no entanto tende-se 

a ter uma grande dificuldade para sua colocação em prática dentro dos cursos da área da 

construção civil. Uma das dificuldades é a implementação da tecnologia nos cursos 

profissionalizantes e graduações. Nesse pensamento o presente trabalho tem por iniciativa, 

buscar as informações necessárias junto aos alunos do curso de Tecnologia em Construção de 

Edifícios, IFPB-Campus-Monteiro buscando a solução para implementação na grade curricular 

do curso. Sendo assim, foi aplicado um questionário para os alunos de diferentes períodos, 

assim, obteve-se uma boa participação, que foram de suma importância para conseguir colocar 

em pauta a possível implementação das tecnologias BIM no curso de Tecnologia em 

Construção de Edifícios.  

 

 

Palavra chaves: BIM; Implementação; Construção Civil. 
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ABSTRACT 

 

 

BIM (Building Information Modeling) technologies have generated many changes for 

professionals in the area, in the way of designing and managing projects, no different for 

students, from courses in the field of civil construction in training, they need to obtain quality 

training to be able to qualify in the job market. In a broad way, the BIM technology system has 

to be seen as the solution for optimizing civil construction, however there tends to be great 

difficulty in putting it into practice in civil construction courses. One of the difficulties is the 

implementation of technology in professional courses and graduations. With this in mind, the 

present work has the initiative of seeking the necessary information from the students of the 

Technology in Building Construction course, IFPB-Campus-Monteiro, looking for the solution 

to be implemented in the course's curriculum. Thus, a questionnaire was applied to students 

from different periods, thus obtaining a good participation, which were of paramount 

importance to be able to put on the agenda the possible implementation of BIM technologies in 

the Technology in Building Construction course. 

 

 

Keywords: BIM; Implementation; Civil Construction. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O setor da construção civil, vem passando ao longo do tempo, mudanças na forma de 

projetar e de gerenciar as obras, ao longo da construção, à modernização tecnológica vem 

tomando seu espaço no setor construtivo do Brasil e do mundo. Se formando assim o universo 

informatizado da construção civil, em todas as etapas da obra, desde o projeto até a manutenção 

necessária da obra. 

O termo Building Information Modeling (BIM), ou Modelagem da Informação da 

Construção, não é capaz de traduzir o real sentido que está por trás da sigla BIM. Para Penttilä 

(2006) BIM “[...] é uma metodologia para gerenciar projeto e todos os dados da construção ou 

empreendimento no formato digital em todo ciclo de vida do edifício [...]” Succar (2009) 

acrescenta que esta metodologia é o conjunto inter-relacionado de políticas, processos e 

tecnologias. Segundo CHIEN et al. (2014) “BIM é uma tecnologia em Ascensão no qual os 

modelos de informações digitais são trabalhados em um espaço virtual para alcançar alta 

qualidade, construção eficiente e gerenciamento por todo o ciclo de vida de uma instalação”.  

Na construção civil, assim como em outros setores da indústria, os projetos têm 

essencial relevância no produto final e no prazo de execução da obra. Além disso, Fabrício 

(2002) confirma que o projeto é uma maneira de estar conectado à sustentabilidade do produto 

e às eficiências dos processos. De acordo com a norma 13531/95 da Associação Brasileiras de 

Normas Técnicas (ABNT), que se trata-se da Elaboração de Projetos de Edificações - 

Atividades Técnicas, refere-se como elaboração de projeto de edificações:  

 
A determinação e representação prévias dos atributos funcionais, formais e 
técnicos de elementos de edificação a construir, a pré-fabricar, a montar, a 
ampliar, a reduzir, a modificar ou a recuperar, abrangendo os ambientes 
exteriores e interiores e os projetos de elementos da edificação e das 
instalações prediais. (ABNT, 1995).  

 
 

Para Franco e Agopyan (1993), ao decorrer da concepção do empreendimento a 

construção do projeto que são feitas as decisões que trazem maior repercussão nos custos, 

velocidade e qualidade dos investimentos. Na carência de mudança do sistema produtivo, a 

construção civil tem inovadores os métodos gerenciais para obter um aumento real em 

produtividade, no qual se destaca o BIM. 

A ausência de informações sobre o processo BIM é uma dificuldade para a sua correta 

introdução na indústria da construção civil (YOUNG JR. et al., 2009 apud ITO e SCHEER, 

2017). As vantagens do BIM são notadas desde o instante que se entende como uma novidade 
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que modifica os aspectos de como projetar e não apenas um novo software que substitui o CAD 

(CATELANI, 2016). 

Inovações como do Royal Institute of British Architects (RIBA), encarregado pela 

padronização e vistoria de todo o ensino de arquitetura no Reino Unido, foca que para o uso da 

tecnologia BIM, se faz de necessidade uma educação de um novo conceito para os trabalhadores 

na área da construção. A primeira iniciativa é dar início a uma integração BIM o mais rápido 

possível nos cursos de graduação modificando as grades curriculares (MANDHAR; 

MANDHAR, 2013). 

O BIM se inicia de forma para uma saída para a fragmentação das etapas de concepção 

das estruturas já que é uma plataforma para ser desenvolvida e gerenciada entre os profissionais 

que projetam e os profissionais que executam. É uma mudança de paradigma que está 

repensando a forma como os profissionais de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) se 

organizam. (FORGUES; STAUB-FRENCH; FARAH, 2011) 

No começo desde do período que, projetistas, desenhistas e engenheiros passaram a 

substituir as pranchetas por computadores com suporte CADD, é visível que os sistemas 

precisassem evoluir muito rápido para atender as necessidades dos usuários. A diminuição 

do tempo relacionado à execução do desenho se tornou necessário para as indústrias. 

(PERES; HAYAMA; PEDRO, 2007). 

No Brasil, algumas universidades começaram a implantação da metodologia BIM, 

até no estado de Santa Catarina, como é o caso da Universidade Comunitária Regional de 

Chapecó (UNOCHAPECÓ), onde se utiliza-se o BIM como uma disciplina isolada dentro 

da matriz curricular, além do uso de softwares (DELATORRE, 2014).  

 De forma geral temos observado no sistema de tecnologia BIM, uma saída para a 

modernização da construção civil, porém encontra-se em grande dificuldade para sua 

implementação dentro dos cursos da área da construção, além disso o não ensino nas 

faculdades, consequentemente, favorecer que os profissionais não tenham uma qualificação 

necessária para o uso imediato, após o término de sua graduação. 

Na opinião de Barison e Santos (2011), a indústria civil prever contratar profissionais 

com competências em BIM, mas a maioria das universidades de engenharia do setor civil 

continua seguindo a linha de ensino tradicional, onde no seguimento da aprendizagem, dá-

se pouca ênfase às oportunidades de desenvolverem projetos e experiências, sendo o 

professor a figura principal no processo de ensino-aprendizagem. Enquanto a metodologia 

BIM, gerar ao estudante por meio da realização de projetos e integração de disciplinas, que 

o mesmo desenvolva novas habilidades, gere conhecimento e correlacione as áreas de 
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aprendizado, características presentes nas metodologias integradoras e ativas de ensino. 

Em uma visão interdisciplinar de tornar o ambiente acadêmico coeso e através de 

projetos na estrutura dos cursos, Santos (2007) destaca que a metodologia BIM promove a 

integração dos professores qualificando e integrando os conteúdos individuais de disciplinas 

e significando-os aos estudantes. A interdisciplinaridade também possibilita ao professor 

encontrar apoio nos colegas de outras disciplinas. Considerando que o BIM envolve grande 

mudança de paradigma na indústria da construção civil, uma formação adequada que inclua 

a compreensão dos seus conceitos é um desafio para a academia. Esta superação será 

fundamental para tornar possível a adoção pelo mercado nacional (AZEVEDO; MOLINA, 

2015). 

 Com o aumento e desenvolvimento da adoção do BIM pelas empresas do mercado 

da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), as Escolas de Arquitetura e Engenharia 

Civil tem tentando adicionar disciplinas na graduação para mostrar os alunos aos desafios do 

desenvolvimento do projeto paramétrico e colaborativo. Segundo Barison e Santos 

 

A partir de 2003, o ensino de BIM começa a ser inserido 
internacionalmente nos cursos da AEC, por ́em essa prática se intensificou 
entre 2006 e 2009, relacionado com estratégias e abordagens ligadas ao 
nível de competência que o aluno deve alcançar em relação `a atividade 
que ser ́a exercida na prática profissional. (BARISON; SANTOS, 2011). 

 

De forma que a Resolução CES/CNE no 11 (MEC, 2002), faz os princípios para a 

elaboração dos currículos dos Cursos de Graduação em Engenharia, incluindo o de 

Engenharia Civil, a organização da matriz curricular é dividida em três núcleos: (1) o núcleo 

de conteúdos básicos, que representa cerca de 30% da carga horaria mínima; (2) o núcleo de 

conteúdos profissionalizantes, que representa cerca de 15% de carga horaria mínima e o (3) 

o núcleo de conteúdo específico, constituído por atividades de extensões e aprofundamentos 

dos conteúdos do núcleo de conteúdos profissionalizantes, representando o restante da carga 

horária total. 

Com tudo isso, foi visto na pesquisa a busca para analisa-se o nível de informações 

dos alunos do curso de Tecnologia em construção de Edifícios, assim pode-se observar o que 

falta para uma implementação do ensino de BIM no curso de forma mais ampla e de maneira 

mais prática 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral  

 

● Analisar a percepção dos discentes, do IFPB Campus Monteiro a respeito da 

importância da abordagem da metodologia BIM nos cursos de TCE.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

● Compreender o entendimento dos alunos sobre as reais necessidades do curso de TCE 

para uma implementação das tecnologias BIM. 

● Avaliar a real necessidade dos alunos do IFPB-CAMPUS MONTEIRO, para obterem a 

mudança na grade curricular, implantado o ensino das tecnologias BIM. 

● Verificar o conhecimento sobre o uso da tecnologia BIM na construção civil por meio 

dos graduandos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com as novidades computacionais para aumentar o desenvolvimento dos computadores, 

os softwares estão realizando seu foco no interesse maior para o objeto gráfico geométrico, 

assim , aqueles que desde o princípio eram do tipo object-based CAD. Adicionando elementos 

físicos aos objetos virtuais, ao longo de sua desenvolvimento histórico, e incluindo em seus 

respectivos períodos da parte construtiva da obra, resultando no  conhecimento específico para 

alcançar o mais próximo da realidade o projeto, consegue-se compreender que começou-se uma 

nova inovação de software, os chamados Building Information Modeling –BIM (IBRAHIM; 

KRAWCZYK; SCHIPPOREIT, 2004). 

Segundo Alves (2012) não se tem uma definição exata de quem idealizou o BIM. As 

duas teorias, segundo o mesmo autor, são: 

 

A primeira coloca Jerry Laiserin como nome comum para uma representação 
digital do processo de construção pra facilitar o intercâmbio e a 
interoperabilidade de informação em formato digital, de acordo com o 
próprio, à primeira aplicação do BIM nasceu com o conceito de edifício virtual 
do ARCHICAD Graphisoft da Nemetschek, na sua estreia em 1987;A segunda 
teoria posiciona o Professor Charles M. Eastman do instituto de tecnologia da 
Geórgia como criador do conceito, embora não necessariamente do termo. 
Essa teoria é baseada no fato de o termo Building Information Modeling ser 
basicamente o mesmo que Building Produt Model, termo esse utilizado 
recorrentemente nos seus livros e documentos desde os finais da década de 70 
(ALVES, 2012, p.6). 

 
 A Modelagem da Informação da Construção (BIM) é o processo de produção, com uso 

para melhoramento e manutenção da construção, sendo assim usado por todo o tempo da vida 

da edificação (SANTOS, 2012). Segundo Santos (2012), esse modelo, além da geometria da 

construção, contém numerosas informações sobre seus diferentes aspectos, podendo abranger 

todas as disciplinas envolvidas em um empreendimento. 

No Brasil, a área de controle do projeto ainda se encontra desatualizada, sem chegar ao 

patamar das salas coordenação em BIM. De acordo com a vivências dos autores, há algumas 

iniciativas isoladas nesses métodos que utilizam telas de projeção, televisores, monitores, 

tablets e PCs na fase de projeto. As reuniões de coordenação de projetos tipicamente envolvem 

uma grande variedade e quantidade de dados (FISCHER et al., 2002). As salas que hoje se 

usam no Brasil para essa atividade são simples salas de reuniões, com mesa e cadeiras. Algumas 

vezes, utilizam-se telas com projetores comuns ou uma TV que se conecta a um notebook 
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(ADDOR; SANTOS, 2014). Assim, temos um déficit de tecnologia nas salas de coordenação 

voltadas para o processo BIM no país. 

O BIM não é apenas uma inovação tecnológica, mas também uma mudança significativa 

nos processos globais da indústria da construção civil. Atualmente, está sendo gradualmente 

usado para atingir várias metas de desempenho de gerenciamento de projeto, construção e 

instalações (DENG et al., 2019; LAGÜELA et al., 2013; RAZAVI; HAAS, 2010; SHEN; HAO; 

XUE, 2012). Isso inclui aprimoramento de simulação e análise, coordenação e comunicação 

para trabalho colaborativo, avaliação e gerenciamento de informações de ciclo de vida e projeto 

sustentável em todos os estágios que compõem o ciclo de vida do projeto. 

 A seguir vamos verificar o quadro histórico sobre os acontecimentos sobre o BIM, 

relacionados com o tempo e seu crescimento da história do surgimento das tecnologias BIM. 

 

Quadro 1 - Histórico resumido do BIM 
 

PERÍODO ACONTECIMENTOS RELACIONADOS AO BIM 

DÉCADA DE 60 Idealização do cenário, em computação gráfica, de um arquiteto em 
processo de projeto por Douglas.C, engelbart.Relata sobre objetos de 
manipulação paramétrica e banco de dados racional. 

DÉCADA DE 70 Pesquisas em melhorias de representação gráfica computacional em 
3D. fomento das intenções de agregar mais informações aos desenhos 
e realizar o gerenciamento de elaboração por computador.  

1982 Início da concretização do termo building information modeling. 

fundação da empresa GRAPHISOFT e o lançamento do software 
ARCHICAD pelo hungaro Gabor Bojar. 

1986 O primeiro uso documentado da expressão building modeling, no 
sentido do atual BIM, no projeto realizado por Robert Aish, utilizando 
um software britânico RUCAPS.  

1988 A universidade de Stanford iniciou o incentivo à colaboração de 
estudantes de doutorado com membros da indústria da construção civil 
para o desenvolvimento de modelos de edificações 4D. duas linhas de 
investimentos de software, sendo elas para modelagem e a outra para 
simulações.  

1993 Utilização de um modelo de edifício para realizar simulações com 
software building design advisor.   
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2000-2002 Surgimento do software Revit, voltado a elaboração arquitetônica mais 
complexas comparadas aos software ARCHICAD atingia logo após a 
empresa Autodesk comprou a empresa desenvolvedora do revit.  

2002-2012 Crescente o uso de software REVIT nos EUA, trazendo experiências 
que vieram a melhorar a questão do gerenciamento e o surgimento de 
versões para engenheiros estruturais e mecânicos.  
incorporação da troca de dados por formatos compatíveis aos diversos 
software do setor da arquitetura, engenharia e construção. 

2012 até 
 o presente 

A empresa Autodesk lança o sotfware formit,sendo esse um aplicativo 
para modelar intuitivamente croquis 3D, focando na naturalidade e 
simplicidade de criação. A intenção de manter os aspectos criativos dos 
croquis feitos a mão livre, havendo a possibilidade de ser inteiramente 
compatível com software BIM se for necessário aprofundar no projeto. 

 Fonte: Godoy Filho ( 2014,p 74-88 adaptado pelo autor 2021 

 

Fonte: Alves (2012. p.14), adaptado pelo autor 2021. 

 
  

O quadro histórico que vem demonstrando toda a evolução do BIM mostra todas as 

características que vem passando por mudanças ao longo dos anos, e consequentemente houve, 

uma atualização e surgimento de novos softwares que fazem com o que essa modernização seja 

concretizada. 

 Abaixo vamos verificar exemplos de software de plataformas que utilizam o conceito 

de tecnologia BIM. 

 

Quadro 2 - Exemplos de software de plataforma Bim 

NOME CARACTERÍSTICAS DOS SOFTWARE 

 
 
 
 
 
 

ARCHICAD 

Um software de arquitetura desenvolvido pela companhia húngara graphisoft. 
conhecido por ter sido o primeiro software CAD para computadores pessoais 
capazes de criar desenhos em 2D e geometria paramétrica em 3D. 
oferece uma diversidade de ferramentas para a produção de objetos para produção 
de edifícios virtuais, como também o manuseio e implementação de elementos de 
engenharia. 
Cria cenários com efeitos de luz e sombras, imagens dinâmicas, vídeos e cenas 
interativas de realidade virtual. 
Utilizado na indústria de design industrial por mais de 150.000 arquitetos do 
mundo. 
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NAVISWORK 

Autodesk@ Naviswork@ é um software que auxilia a arquitetura, a engenharia e 
a construção profissional no que toca a possuir o controle dos resultados de cada 
projeto. 
Possui recursos com ferramentas de integração, a análise e comunicação com 
intuito de ajudar na melhor coordenação de diferentes áreas de conhecimento e 
resolver conflitos. 
Em conjunto aos software AUTODESK@ NAVISWORK@SIMULATE, 
AUTODESK@   NAVISWORK@manage , AUTODESK@ 
NAVISWORK@FREEDOM otimizam a programação, identificação e 
coordenação aos confrontos de interferências, colaboração das equipes de projetos 
e obter prévias de possíveis problemas antes do início das obras.   
 
  

 
 
 
 
 
 

REVIT 

Um software desenvolvido por arquitetos e engenheiros. Foi criado e 
desenvolvido especialmente para ajudar em design profissional de edifícios e na 
otimização de sua qualidade, permitindo aos usuários projetar com componentes 
trimendisionais, fazer suas anotações em duas dimensões e guardar um banco de 
dados com informações complexas de cada elemento. 
avança além das três dimensões, incluindo nos demais “d”s”  o fator tempo nas 
diversas fases do ciclo de vida do edifícios e custo total do projeto; 
Das suas funcionalidades: as ferramentas arquitetônicas com características 
consistentes de concepção, construção e documentação, as ferramentas 
específicas para engenheiros representarem suas instalações; ferramentas de 
modelagem com previsão de erros, comunicação visual e viabilidade do projeto.  

                                

Fonte: Alves (2012. p.14), adaptado pelo autor 2021. 

 

Existe um interesse global a respeito da formação de profissionais, no setor de 

construção civil, perante o mercado de trabalho. Vanasupa et al (2011) apud Godoy Filho 

(2014, p.122) cita que “A carência de um ensino universitário capaz de criar nos estudantes 

uma visão abrangente e integrativa não é fenômeno exclusivo de países periféricos como o 

Brasil” e logo em seguida faz referência aos Estados Unidos da América (EUA), como foco de 

seus estudos, no que se diz sobre a falta de profissionais capazes de trabalhar em conjunto com 

outras áreas de conhecimento e também no aspecto de criar iniciativas para tais. Outras 

pesquisas recentes como as de OKAMOTO (2006), SANTOS (2003), FABRÍCIO et al (1999), 

MENEZES et al(2008), MENEZES (2009) apud MENEZES (2011) relatam problemas no 

tradicional e sequencial processo linear de ensino e prática de projeto. Consequentemente, há 

uma relação de falhas no ensino para a formação de profissionais no mercado de trabalho. 

 Abaixo o quadro mostra os principais fatores que contribuem como obstáculos para a 

implementação de BIM no currículo das universidades. 
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Quadro 3 - Fatores e tipos de obstáculos que afetam a implementação  
de BIM no currículo acadêmico. 

 

AMBIENTE ACADÊMICO 
 

● TEMPO  
● RECURSOS 
● MOTIVAÇÃO 
● CREDIBILIDADE 
● CURRÍCULO 

 

CONCEITOS BIM 
 

● INSTRUÇÃO  
INDIVIDUALIZADA 

● ENSINO 
TRADICIONAL 

● PEQUENO 
TRABALHO EM 
EQUIPE 

● FALTA DE 
COLABORAÇÃO  

FERRAMENTAS BIM 
 

● CRIATIVIDADE 
● APRENDIZADO 
● DIDÁTICA 
● CONHECIMENTO  

 

 
Fonte: Barison (2011. p 68) adaptado pelo autor (2021). 

 

De forma que, ainda não existem metodologias consolidadas e diversas questões continuam 

sem solução. Wong, Wong e Nadeem (2011, p. 467) afirmam que educadores ao redor do mundo 

se debruçam sobre diferentes abordagens e metodologias para ensinar BIM. Já Molavi e Shapoorian 

(2012) dizem que um dos grandes desafios para os educadores de hoje é estar atualizado em relação 

às mais novas tecnologias e programas computacionais, e conseguir implantar BIM em um curso 

de quatro anos enquanto este paradigma continua a se desenvolver rapidamente. 

Verificando o processo de modernização, as novas tecnologias surgem e se estabelecem 

aquelas que trazem efetivamente benefícios para comunidade. Ocorre então a transição de 

tecnologias, suas plataformas de software e pode haver resistência dos usuários. Com a 

preocupação de resultados mais eficientes na construção civil, Oliveira (2004) cita que: 

 
[...] a preocupação com o projeto tornou-se recentemente maior por ser ele 
considerado uma das principais fontes de melhoria para o desempenho do 
produto de edificação e por propiciar a diminuição dos cursos de produção 
(OLIVEIRA, 2004, p.202). 

 

Dentre as diversas vantagens da utilização da filosofia BIM, Campbell (cita a melhoria 

no entendimento, confiança, segurança e qualidade dos projetos. Além disso, facilita a 

comunicação entre projetistas e outros profissionais da construção. Isso ocasiona redução dos 

riscos, custos, tempo e retrabalhos na fase de execução. Pode ser aplicado na pré-fabricação e 

modularização, coordenação e planejamento de projetos, sequenciamentos e cronogramas 

construtivos (4D), orçamento (5D), instalação de operação e manutenção, etc.  
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Ao contrário da modelagem CAD tradicional, cujas entidades são individuais 
e não associadas entre si, a modelagem paramétrica permite testar diferentes 
configurações sem recomeçar do início, pois pode alterar rapidamente os 
parâmetros e obter diferentes resultados para serem comparados. Esta 
tecnologia permite construir um modelo “mais inteligente”, onde as relações 
de hierarquia são codificadas pelo arquiteto. Por conseguinte, durante a prática 
projetual, pode-se alterar as variáveis e relações entre elementos, 
transformando as geometrias e estimulando a cognição espacial. (FLORIO, 
2009, p.573). 

 A construção civil vem sendo executada cada vez mais em um ambiente mais 

complexo, formados pela rapidez e diversidade no desenvolvimento de novas ferramentas e 

processos. Ela encontra-se ainda tecnologicamente mais desatualizada do que outros setores 

industriais, ainda apresenta altos índices de desperdícios e baixa formalidade, sendo composta 

por empresas dispersas e fragmentadas, a maioria delas de pequeno porte, com poucos recursos 

para investir no estudo e na adoção de novas tecnologias (CORDEIRO, 2007). 

De forma que o profissional, convive em um mercado competitivo que vem buscando a 

adoção de soluções sustentáveis e a certificação da qualidade aliada a apresentação de melhores 

índices de eficiência e produtividade. Dessa maneira os acontecimentos deixam os profissionais 

que atuam na projetação, construção, manutenção e operação de edificações a necessidade de 

responder aos problemas que lhes são apresentados de forma cada vez mais eficiente e eficaz.  

Nesse contexto, pode ser encontrada uma gama de produtos (ferramentas, modelos, 

padrões de arquivo, etc.) e processos (de interoperabilidade, gerenciamento, organização) 

inovadores que podem solucionar e responder às diversas demandas da indústria da construção. 

Dentre eles, está a Modelagem da Informação da Construção (BIM).  

No entanto, sua adoção ainda é incipiente no Brasil conforme demonstrado 
em Andrade e Ruschel (2009) e Checcucci, Pereira e Amorim (2011a). É 
preciso que haja uma ampla difusão e implantação do BIM por empresas e 
profissionais do setor da construção civil, para que ele se torne uma inovação 
efetiva que traga benefícios e aprimoramentos para os vários segmentos 
envolvidos com este setor. Principalmente, é também necessário realizar uma 
atualização dos cursos relacionados à construção civil.  
 

 

De forma que se pode situa-se que a problemática do trabalho, está em busca de 

resolver a situação sobre as problemáticas que envolve o conjunto de pessoas para poder 

incorporar as tecnologias BIM, nos dias atuais no mundo acadêmico. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Metodologia advém do grego e compõem-se de três termos: méta (atrás, em seguida, 

através); hodós (caminho); e logos (ciência, arte tratado, tratamento sistemático de um tema). 

Pode ser entendida como tratado, disposição ou ordenamento sobre o caminho através do qual 

se busca um dado objetivo, como de ensino ou mesmo uma finalidade educativa. Em 

metodologia de ensino, define-se um norteamento, fundado numa orientação que envolve a 

totalidade do processo de ensino, racionalidade e operacionalização. (ARAUJO, 2015).  

A metodologia do presente trabalho é dividida em três parte de forma que irá analisar 

primeira a parte da revisão bibliográfica da literatura, fazendo com o que possa-se introduzir os 

conceitos de BIM e seus conceitos históricos dentro da construção civil, na segunda parte 

aplicando-se o questionário com alunos do curso de TCE, para identificar a percepção dos 

mesmo para utilização dos softwares e suas tecnologias, na terceira parte será feito a analise  

dados fornecidos através do questionário aplicado de forma online. 

Numa perspectiva de correlação do curso e ausência de uma disciplina com conteúdo 

voltado às tecnologias BIM, o presente trabalho irá fazer uma verificação no PPC, vigente do 

curso que alvo do estudo e pesquisa abordada neste trabalho, deixando assim claro a ausência 

de cadeiras que tenham conjuntura que ligue as tecnologias BIM. 

 Analisado também as dificuldades que se encontra dentro do curso de TCE no Campus 

Monteiro para a introdução do ensino das tecnologias BIM, verificando as opiniões de alunos 

que cursam o curso de diferentes períodos no qual foi visto alunos dos períodos como: 2,3,4,6 

e 7 períodos. 

Através do questionário aplicados de forma online com auxílio da ferramenta google 

formulários, enviado de através do WhatsApp, (formulários do Google Docs que se encontra 

no apêndice) foi realizada entre os dias 19/11/2021 e 14/12/202, chegando-se  com os  

resultados sobre uma parcela das turmas do curso de tecnologia em construção de Edifícios no 

Campus Monteiro; e a comparação do estudo do (PPC) Projeto Pedagógico do Curso, e ainda 

verifica-se dados importantes sobre o conhecimento dos alunos sobre as tecnologias BIM, e 

também opiniões sobre as dificuldades da implementação no curso o ensino de BIM. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Assim que a análise geral do trabalho e conseguir verificar dentro do curso de TCE 

no IFPB, como encontra-se a divisão de toda a grade curricular na visão dos alunos que foram 

entrevistados, percebendo-se assim as reais necessidades, de possíveis mudanças na grade 

do curso vigente. 

 

5.1 Revisão da grade curricular do curso TCE 
 

5.1.1 Eixos temáticos do PCC do Curso TCE 

 

Neste item do trabalho, irá fazer uma análise do PPC (Projeto Pedagógico de Curso), 

tem por objetivo de discutir a grade e todos os planejamento do curso de TCE no Campus-

Monteiro, assim verifica-se que mesmo sendo planejado e discutido com os membros do 

campus, professores, alunos, ainda existem conceitos que poderia está no Projeto pedagógico 

do curso de TCE. 

O curso Superior de tecnologia em construção de edifícios encontra-se distribuído, em 

várias áreas de discussão, para conseguir formar os alunos, com capacidade de atuar no mercado 

de trabalho, com disciplinas de enfoque introdutório, e com atuação prática também. abaixo 

verifica-se os eixos temáticos que são debatidos e estudados na grade curricular em vigências 

do curso atualmente em 2021, o texto foi a seguir retirado do PPC que está valido do curso. 

O Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios está organizado em 

regime semestral, com prazo mínimo de sete semestres letivos correspondendo a 3,5 anos e 

máximo de 14 semestres para a sua conclusão. A carga horária mínima é de 2.400 horas, 

segundo o catálogo nacional dos cursos superiores, contadas em hora relógio. O CS de TCE no 

Campus Monteiro possui atualmente 2.302 horas, contabilizando as disciplinas obrigatórias 

curriculares e as Atividades Complementares, cuja carga horária é de 100 horas, e que devem 

ser incorporadas a carga horária obrigatória do curso, totalizando 2402 horas. Além disso, existe 

uma disciplina Optativa, que não entra no cômputo da carga horária mínima do curso. Têm-se 

também outras atividades obrigatórias para a conclusão da grade curricular, porém não fazem 

parte do cômputo da carga horária mínima exigida, são elas: o TCC, com 67 horas para 

orientação individual; e/ou o estágio curricular supervisionado com carga horária mínima de 

300 horas. O discente pode optar por realizar o estágio ou produzir o trabalho de conclusão de 

curso (TCC). A carga horária total do curso é de 2.802 horas.  
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A matriz curricular foi organizada em oito grandes grupos de disciplinas, que estão 

dispostas por meio de um sistema de dependências compatível, estando agrupadas dentro de 

núcleos formativos compreendidos como essenciais para os perfis associados ao Tecnólogo de 

Construção de Edifícios, a saber:  

● Formação Geral e Científica (Grupo Azul) - que abrange disciplinas de 

nivelamento, formação geral e para a pesquisa científica. Libras é disciplina obrigatória entre 

as opções de formação complementar, segundo o Decreto 5626/2005;  

● Representação Gráfica e Levantamento (Grupo Bege) - disciplinas do eixo das 

representações gráficas, incluindo os processos informatizados para levantamento e 

representação;  

● Materiais e Resistência dos Materiais (Grupo Laranja) - contempla as disciplinas 

do eixo tecnológico dos materiais de construção e de suas aplicações. Abrange o estudo do 

comportamento das estruturas, suas características, patologias, avaliação do uso e ocupação e 

manutenção das mesmas, incluindo todas as suas etapas (projeto, etapas de produção, 

processos, métodos, modelos, técnicas e especificações);  

● Sistemas Construtivos (Grupo Rosa) - compreende o grupo de disciplinas que 

propõem apresentar as técnicas e sistemas construtivos, assim como, seus processos, origens, 

inovações tecnológicas e aplicações. Abrange os projetos e instalações complementares ao 

projeto arquitetônico. 

 ● Meio Ambiente e Sustentabilidade (Grupo Verde) - contemplam as disciplinas 

que direcionam as reflexões e abordagens de seus conteúdos para o conceito de 

desenvolvimento sustentável e as legislações ambientais vigentes, assim como, a 

contextualização da construção civil e o meio ambiente, seus impactos, possíveis soluções e 

inovações tecnológicas sustentáveis para a construção civil.  

● Gestão e Qualidade (Grupo Cinza) – disciplinas do contexto da gestão de obras, 

qualidade da produção civil, gerência de obras, orçamento e especificação de materiais, gestão 

de pessoas e de empresas da construção civil.  

● Saúde, segurança e relações no trabalho (Grupo Roxo) – abrange as disciplinas 

voltadas para a segurança e saúde do trabalhador no seu ambiente de trabalho levando em 

consideração a atividade desenvolvida e seus postos. Abrange também as relações humanas no 

ambiente de trabalho e as questões éticas, sociais, étnicas e da psicologia da administração.  

● Optativas (Grupo Amarelo) – são disciplinas voltadas para a formação profissional 

complementar, adicionando conhecimento em algumas áreas específicas da construção civil 

como, administração, inovação tecnológica, relações humanas e saúde no trabalho.  
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 Através das definições dos eixos temáticos, conseguimos observar, que o curso tem em 

seu conceito uma visão construtiva que visem trabalhar com áreas relacionadas aos sistemas 

construtivos em que poderia constitui o ensino de BIM, porém não existe uma ligação de eixos 

temáticos e nem das disciplinas abordadas no PPC vigente, impossibilitado o ensino de BIM. 

  

5.1.2 Objetivo geral do Curso TCE 

O Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios tem por objetivo geral 

resultar nos tecnólogos, conhecimentos e formação integral com base no perfil profissional e 

com base nas tendências da competitividade contemporânea, tornando-os capazes de intervir 

no desenvolvimento econômico e social da região. A área de atuação do formando compreende 

o gerenciamento, planejamento e execução de obras de edificações; o gerenciamento de 

resíduos de obras; a gerência de aspectos relacionados à segurança na obra, otimização de 

recursos, respeito ao meio ambiente; manutenção das edificações; a execução, leitura e 

interpretação de projetos; e sobre vistoria, avaliação e laudos técnicos na área de formação.   
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5.1.3 Grade curricular do Curso TCE 

 

1º Período  

 
 
Matemática Básica, Leitura e Produção de Texto, Química dos Materiais, Informática Básica; 

Física I 

2º Período  

 
 
Estatística; Inglês Instrumental; Materiais de Construção; Desenho Técnico; CAD Básico.; 

Física II 

3º Período  

 
Matemática Financeira; mecânica dos Solos e Fundações; Argamassa e Concreto; Desenho 

Arquitetônico; Topografia; Ciências do Ambiente. 

4º Período  

 
Resistência dos Materiais I; Sistemas Construtivos; Estruturas de Contenção; Gestão de 

Empresas de Construção Civil; Metodologia do Trabalho Científico; Instalações 

Hidrossanitários e de Gás.  

5º Período  

 
Estruturas de Concreto Armado; Higiene e Segurança no Trabalho; Construções Sustentáveis; 

Construções Metálicas e de Madeira; Instalações Elétricas Prediais; Ergonomia; Relações 

Humanas no Trabalho; Resistência dos Materiais II. 

6º Período  

 

 
Especificações e Orçamento de Obras; Gestão de Recursos Humanos; Patologia das 
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Edificações; Projeto e Implantação de Canteiro de Obras; Libras; Construções Industrializadas; 

Empreendedorismo; Estágio Supervisionado  

7º Período  

 
Qualidade na Construção Civil; Gerência de Suprimentos; Planejamento e Controle de Obras; 

Gestão de Resíduos na Construção; Avaliação Pós Ocupação; Manutenção Predial; Optativa; 

TCC  

 

 

 
 Ao analisar a grade com todas as disciplinas, ver-se que o conjunto de disciplina inclusa 

no PPC, tem alguma disciplinas isoladas, exemplo no segundo período vamos ter a disciplina 

de CAD BÁSICO, logo em seguida DESENHO TÉCNICO, no terceiro período e por fim 

teremos no sexto uma disciplina de ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO DE OBRAS, e sétimo 

período a disciplina de PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS, pode-se verificar que 

a falta de uma disciplina em BIM, resulta em uma distinção de ensino, que poderia ser um 

conjunto de ensino, melhor qualificado os futuros profissionais da construção civil. 

 Com tudo isso, observa-se na grade que não existe ao menos uma disciplina optativa 

que trabalhe com alguns softwares que use o sistema construtivo em BIM.  
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5.1.4 Dados coletados da pesquisa 

 

Resultando em alguns dados expressivos foi feito a analise das respostas de alguns 

alunos do curso de TCE, que foi realizado por meio da aplicação do questionário, corroborando 

com o comparativo com o PPC, exposto anteriormente. O questionário foi respondido por 29 

pessoas, porém 1 aluno afirmou não ser aluno do curso de TCE, assim para a amostra coletada 

que vamos considerar para análise serão 28 alunos.  

 A amostra foi de forma mais especifica uma pequena amostra porem, trazendo alunos 

de quase todos os períodos do curso, um detalhe nos gráficos irá aparecer 29 respostas mais 

para analise foi levado em consideração apenas 28 respostas, onde ver-se no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico1- Semestres dos alunos do curso de TCE 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 

Obtiver a maioria de participantes do 4º período no qual chegou a 8 pessoas no qual 

representa 27% dos participantes da pesquisa e seguidamente vamos verificar que a turma do 

7º período com 7 participantes do questionário são as turmas com maiores alunos que 

responderam ao questionário. 

 Assim podemos observar que 82,8% corresponde a 24 dos 28 alunos observados no 

questionário responderam tem o conhecimento prévio sobre o assunto que estamos abordando 
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no trabalho, onde tivemos 17,2% que significa 4 alunos nunca ouviram falar no assunto 

debatido. 

A grande maioria dos participantes afirmaram já ter ouvido falar nas tecnologias BIM, 

como podemos observar no gráfico abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Conhecimento sobre a Building Information Modeling (BIM) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

  

 A maioria dos alunos responderam que já tiveram alguma experiência com o BIM, de 

forma teórica, porém uma porcentagem menor respondeu que já obtiveram a experiência 

aprofundada com o BIM, e uma parte razoável dos alunos responderam que nunca tiveram 

contato com as tecnologias BIM. Pode-se verificar no gráfico 3 

 

Gráfico 3 - Nível de experiência teórica com BIM 
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 Fonte: elaborado pelo autor (2021) 

 De maneira que ao questiona-se a conhecimento na prática com as tecnologias BIM, 

obtivemos um grande número de alunos que responderam que não tiveram contato na prática 

com softwares que usam o princípio BIM, como observa-se no gráfico 4: 

 
Gráfico 4 - Experiência na prática com a utilização de softwares 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 
 
 Ao pergunta-se sobre qual era opinião dos alunos sobre a implantação de disciplinas 

sobre as tecnologias BIM todos foram de acordo que seja implementado na grade curricular do 

curso de TCE, sendo observado que a grande maioria dos alunos querem que seja oferecida 

uma cadeira na grade obrigatória do curso como vemos no gráfico a seguir:  

 
Gráfico 5 - Opinião sobre ser ofertada uma disciplina BIM 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

  

 

Os alunos classificaram na sua maioria obtendo o percentual de 58,6% como 

extremamente importante uma disciplina obrigatória sobre BIM, além de temos a quantidade 

de alunos que responderam como muito importante, apenas 1 alunos respondeu que era pouco 

importante ter uma disciplina no curso de TCE sobre BIM. O gráfico a seguir mostra isso: 

 

Gráfico 6 - A importância de disciplina sobre BIM na grade curricular obrigatória 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 
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Ao questiona-se sobre a opinião sobre a implementação de uma cadeira na grade 

optativa obtemos a grande maioria escolhendo a opção como extremamente importante e muito 

importante para o curso de TCE, apenas 3 alunos optaram por colocar como pouco importante, 

o gráfico abaixo demonstra os dados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 - A importância de uma disciplina sobre BIM na grade optativa 
 

 
 

Fonte: Elaborador pelo autor (2021) 
 
 
 
 
 Foi analisado na pesquisa o que os alunos esperavam que de início fosse trabalhado 

pelos os Professores do Campus-Monteiro para poder introduzir na grade curricular uma 

disciplina sobre as tecnologias BIM, buscando sempre a atualização perante o que o mercado 

de trabalho exige hoje, para formar profissionais com a qualificação necessária. Para a grande 
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maioria dos alunos em primeiro momento deveria ter uma parte introdutório do assunto, 

contextualizado o assunto para poder conseguir ter o conhecimento, em logo seguida começar 

a ter a parte prática com softwares em BIM.  

 Podemos observar isso nas respostas que os alunos colocaram no questionário onde os 

mesmos ressaltar essa introdução de BIM no curso de TCE-Campus-Monteiro abaixo veremos 

alguns resposta dos alunos colocaram no questionário: 

 
 

- Introdução as ferramentas que estão em alta nessa nova fase da construção 
que é de auto padrão. 
 
- Foco em desenhos técnicos e compatibilização de projetos para otimizar o 
tempo de produção se comparado a outros softwares. 
  
- Informações básicas da ferramenta que serão fundamentais para novos 
profissionais da área da construção. 
 
- Permite que várias áreas de atuação possam de maneira colaborativa, 
projetar, construir e operar uma edificação ou instalação. 

 
 
 

 Dessa forma conseguimos verificar que a opinião dos alunos sempre e em busca, de 

obter nas disciplinas, uma parte teórica, mais que busque em segundo momento a parte prática 

dos softwares para assim os futuros profissionais da construção civil, tenham a capacidade de 

compreender o assunto e terem a oportunidade de saber trabalhar na parte prática das 

tecnologias BIM. 

No final do questionário foi aberto para os alunos colocarem suas sugestões e opiniões 

sobre o tema, para podemos observar os pensamentos dos alunos. abaixo estão algumas 

opiniões dos alunos, as respostas estão colocadas na íntegra, sem  alterações: 

 
- As desvantagens de se adotar o BIM se referem a necessidade de um 
investimento inicial com a obtenção de um novo software bem como com a 
sua amortização, com custos adicionais de aprendizagem inicial, isso é mais 
elevado que os demais softwares. 
 
- Ao meu ver, poderia ser dividida em duas disciplinas, uma introdutória e 
outra mais aprofundada, além de substituir a disciplina CAD. 
 
- Seria muito interessante se o curso ofertar uma ou duas disciplinas para a 
construção de plantas e cortes, utilizando AutoCAD e/ ou Revit, entre outros... 
Como também projetos e dimensionamento elétrico e hidrossanitário em 
ferramentas BIM. 
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- Deveria ser ofertado as duas disciplinas na grade do curso TCE, onde o aluno 
iria puder escolher uma das duas como disciplina principal a não escolhida 
ficaria como optativa. 
 
- Uma disciplina de BIM sai com um conhecimento melhor para realizar 
mapeamento completo dos processos da empresa em diversas áreas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 É notório que o BIM é uma tecnologia que está em grande ascensão que ao passar dos 

anos, a tendência é só um aumento do seu uso dentro dos ciclos da construção civil, que a cada 

dia as construções e toda a sua parte de pessoal, deverão ter o conhecimento prévio, e 

aprofundado sobre as tecnologias BIM e seus sistemas construtivos. 

 Contudo, existe uma discrepância no sentido que as tecnologias surgem, passam por um 

período introdutório no meio construtivo, porém o ensino do sistema dentro das universidades 

ainda é assunto a ser aprofundado e debatido, onde muitos profissionais ainda não descobriram 

realmente como funciona as tecnologias BIM, que estão começando dominar a vida de quem 

projeta na construção civil nos dias de hoje. Além disso, a dificuldade na capacitação dos 

profissionais da educação em suas jornadas de trabalho, e a infraestrutura necessárias nas 

instituições de ensino, como computadores potentes e laboratórios para aulas, também são uma 

questão que influenciam. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho teve por iniciativa promover um diálogo com os 

alunos do curso de TCE do Campus-Monteiro do o IFPB, sobre a possível implementação da 

grade curricular alguma disciplina que se trata sobre as tecnologias BIM, pode-se analisar e 

verificar que através do questionário aplicado de forma online obtemos várias opiniões sobre 

as possibilidades dessa implantação de uma nova grade curricular que tenham o BIM 

introduzidas. 

 Pode-se observar também que a maioria dos alunos que participaram da pesquisa, 

relataram ter o conhecimento prévio, porém irrisório no que se precisar para poder sair para o 

mercado de trabalho qualificado e preparado para utilizar e trabalhar com o sistema inovador e 

versátil como e os softwares que utilizam a metodologia BIM, em suas plataformas. 

 De forma que estudo realizado chegou à conclusão inicial que é preciso uma mudança 

de visão por parte das universidades e principalmente por parte do IFPB-Campus Monteiro 

sobre o BIM enquanto metodologia de ensino. É preciso que entenda a tecnologia BIM de forma 

que leve uma visão de correlação com a construção civil, abordando e integrando todo setor da 

construção civil e consequentemente no âmbito acadêmico, e que se trata de um conceito e não 

de ferramenta. Essa dificuldade em entendê-lo não somente como software ou plataforma, se 

faz necessário fazer com que possamos colocá-lo em ascensão para conseguir utilizar e ensinar 

aos alunos o conceito maior que compõem o BIM. 

Nesse contexto conseguimos entender os anseios dos alunos do curso de TCE do 

Campus-Monteiro, que ao serem questionados para deixarem suas opiniões e sugestões sobre 
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as tecnologias BIM pelas suas expectativas, com relação aos sistemas construtivos que usam o 

BIM, alguns deixaram sua opinião sobre a questão dos investimentos iniciais em material e 

capacitação dos professores para, conseguirem relacionar de maneira satisfatória. 

Porém, outros alunos opinaram pela situação que deveriam ter essa oportunidade para 

ser atualizaram perante o mercado de trabalho, e o mundo construtivo, de forma que podemos 

perceber que a grande maioria é favorável para essa atualização das disciplinas, e introdução 

do ensino de BIM, na grade curricular do curso de tecnologia em Construção de Edifícios-

Campus-Monteiro 

De forma que ao concluirmos o trabalho, deixamos a contribuição acadêmica para uma 

possível análise aprofundada da necessidade que têm os alunos do curso de TCE, para 

conseguirem se atualizar no mercado de trabalho, desenvolvendo projetos e gerenciando obras, 

usando o sistema construtivo, do conceito em BIM. 
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APÊNDICE A – Questionário 1 

 

TCC- TRABALHO PARA CONCLUSÃO DO CURSO TCE-

IFPB-MONTEIRO-PB (Percepção quanto a utilização da 

ferramenta BIM-por alunos da área de Construção Civil do 

Campus do IFPB-MONTEIRO- PB) 

TCC-Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba, Campus Monteiro, como requisito parcial para conclusão do Curso Superior 

de Tecnologia em Construção de Edifícios. (Percepção quanto a utilização da ferramenta BIM-por 

alunos da área de Construção Civil  do Campus do IFPB-MONTEIRO - PB) 

 

 

Você é aluno de Graduação no Curso de TCE ( TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Monteiro (IFPB)? * 

● SIM 

● NÃO 

Qual o seu semestre no curso de TCE? * 

● 1°SEMESTRE 

● 2°SEMESTRE 

● 3°SEMESTRE 

● 4°SEMESTRE 

● 5°SEMESTRE 

● 6°SEMESTRE 

● 7°SEMESTRE 

 

 

Você já ouviu falar sobre Buiding Information Modeling (BIM)? * 

● SIM 

● NÃO 
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Você já teve alguma experiência teórica com BIM (leitura de livros, workshops, palestras...)? 

* 

● SIM ( APROFUNDA) 

● SIM( INTRODUTORIA) 

● NÃO 

Você já teve alguma experiência prática com BIM (Utilização de softwares, modelagem)? * 

● SIM( APROFUNDADA) 

● SIM(INTRODUTORIA) 

● NÃO 

Você gostaria que fosse ofertada uma disciplina sobre BIM no curso de TCE do IFPB-

MONTEIRO? * 

● SIM ( NA GRADE OBRIGATORIA ) 

● SIM ( NA GRADE OPTATIVA) 

● NÃO 

Qual a importância de uma disciplina sobre BIM na grade curricular OBRIGATÓRIA da 

graduação em TCE? * 

● Extremamente importante 

● Muito importante 

● Um pouco importante 

● Pouco importante 

● Não é importante 

 

Qual a importância de uma disciplina sobre BIM na grade curricular OPTATIVA da graduação 

em TCE? * 

● Extremamente importante 

● Muito importante 

● Um pouco importante 

● Pouco importante 

● Não é importante 
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Para você, qual deve ser o foco de uma disciplina sobre BIM em um primeiro momento? * 

 

 

 

 

 

 

Se tiver alguma sugestão ou dica sobre uma disciplina de BIM, pode escrever aqui? * 
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