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PRÊMIO DE EXCELÊNCIA BIM 

 SindusCon-SP 

Regulamento – Edição 2019 

 

O SindusCon-SP, considerando que a Modelagem da Informação da Construção (BIM) 

melhora a gestão, incrementando a produtividade e a qualidade das obras, resolve lançar o 

PRÊMIO DE EXCELÊNCIA BIM, de acordo com o regulamento a seguir. 

 

I. Objetivos 

O PRÊMIO DE EXCELÊNCIA BIM do SindusCon-SP é voltado ao mercado da Indústria da 

Construção Civil nacional, tendo como objetivos principais:  

 

a. Fomentar a adoção da Modelagem da Informação da Construção (BIM) em 

empreendimentos e empresas do setor da Construção; 

b. Promover iniciativas de sucesso no uso de BIM, divulgando seus resultados ao 

mercado;  

c. Disseminar as melhores práticas de uso de BIM na Construção; 

d. Fomentar o ensino e a pesquisa sobre BIM nas universidades brasileiras; 

e. Incentivar o desenvolvimento de bibliotecas BIM pelos fornecedores de 

materiais e componentes de construção do mercado brasileiro; 

f. Estimular entidades públicas à adoção de BIM. 

 

II. Participantes 

Podem se inscrever e concorrer ao PRÊMIO DE EXCELÊNCIA BIM 2017 do SindusCon-

SP: 

 

a. Empresas construtoras e instaladoras de qualquer porte, sediadas no Brasil; 

b.  Incorporadoras, gerenciadoras e proprietários de empreendimentos no Brasil;  

c. Projetistas e escritórios de projetos sediados no Brasil;  

d. Universidades e centros universitários brasileiros; 

e. Fabricantes e fornecedores de materiais e componentes de construção no 

mercado nacional; 

f. Órgãos e empresas públicas do país; 

g. Gestores de empreendimentos (facility managers). 

§ único: É vedada a inscrição de profissionais, empresas ou organizações em conflito de 

interesses com qualquer membro do júri (ver afiliações na seção V.a); 

III. Categorias 

O PRÊMIO DE EXCELÊNCIA BIM do SindusCon-SP será conferido nas seguintes 

categorias: 

 

a. Construtor: nesta categoria, poderão se inscrever empresas construtoras e 

instaladoras de qualquer porte, sediadas no Brasil, que tenham sido 



pág. 2 de 18 
 

responsáveis pela execução de obra em território nacional na qual fizeram uso 

de BIM nas etapas de pré-construção e/ou construção; 

b. Contratante: nesta categoria, poderão se inscrever empresas incorporadoras, 

gerenciadoras ou proprietários de empreendimentos públicos ou privados 

executados no Brasil, nos quais eles tenham demandado o uso de BIM aos 

contratados; 

c. Projetista: nesta categoria, poderão se inscrever projetistas (arquitetura, 

estruturas, fundações, sistemas prediais, AVAC, automação etc.) ou respectivos 

escritórios, sediados no Brasil, que tenham desenvolvido e entregue projeto de 

sua disciplina em BIM para obra executada no território nacional; 

d. Fornecedor: nesta categoria, poderão se inscrever fabricantes e fornecedores 

de materiais e componentes de construção no mercado nacional que tenham 

disponibilizado ao público, de forma gratuita e aberta, bibliotecas de 

componentes BIM de produtos que comercializam no Brasil.  

e. Academia: nesta categoria, poderão se inscrever universidades e centros 

universitários brasileiros que tenham  implantado cursos de graduação e/ou 

pós-graduação focados na temática BIM; 

 

IV.  Inscrições 

a. As inscrições devem feitas exclusivamente no site http://www.premiobim.com.br; 

b. Os candidatos poderão inscrever mais de um projeto, que serão julgados de forma 

independente, demandando inscrição individual de cada um;  

c. É vedada a inscrição de projeto que já venceu edições anteriores, na mesma categoria; 

d. É vedada inscrição de profissional, empresas ou instituições em conflito de interesses 

com quaisquer membros do júri; 

e. Para a inscrição, deverá ser enviado, via site indicado na alínea “a”, o Formulário de 

Candidatura da respectiva categoria (disponível em formato .doc no site) 

completamente preenchido, bem como o preenchimento da Ficha de Inscrição on-line 

e o pagamento da taxa de inscrição; 

f. Custo da inscrição: 

 Categoria Academia: R$130,00 (cento e trinta reais); 

 Demais categorias: R$1.300,00 (mil e trezentos reais). 

g. Período de inscrição: de 07 de maio a 30 de junho de 2019. 

 

V. Julgamento  

a. Para esta edição, o Comitê de Jurados será composto de representantes indicados pelas 

entidades do setor:  

 ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção): 

 Abrasip (Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais): 

 AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura): 

 CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção): 

 ABECE (Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural):  

 Secovi-SP (Sind. das Empresas de Compra, Venda, Locação e Adm. de Imóveis/SP): 

 SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil/SP): 

 Universidades internacionais 

 

http://www.premiobim.com.br/
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(Os nomes dos jurados indicados serão divulgados brevemente). 

 

§ único: O Comitê de Jurados será presidido pelo Prof. Dr. Eduardo Toledo Santos 

(USP), que terá o voto de qualidade em caso de empates. 

 

b. Critérios de julgamento principais: 

 Categoria Construtor: abrangência de usos do modelo, inovação, métricas, lições 

aprendidas. 

 Categoria Contratante: número/porcentagem de disciplinas em BIM, qualidade do 

processo de coordenação, quantidade e qualidade de usos BIM desenvolvidos, BIM 

mandate, métricas, lições aprendidas.  

 Categoria Projetista: usos praticados, processo de projeto interno, métricas, lições 

aprendidas. 

 Categoria Fornecedor: quantidade de componentes na biblioteca, qualidade das 

informações nos componentes, quantidade de formatos disponibilizados, lições 

aprendidas.   

 Categoria Academia: qualidade da ementa da(s) disciplina(s), abrangência de 

conteúdo, metodologia didática, número de alunos beneficiados.  

§ 1º: O Comitê de Jurados do PRÊMIO DE EXCELÊNCIA BIM do SindusCon-SP se reserva 

o direito de não indicar vencedores em quaisquer categorias, se assim julgar pertinente. 

§2º: Questões omissas neste regulamento serão decididas pelo Comitê de Jurados do 

Prêmio, não cabendo recurso de suas decisões. 

VI. Etapas 

A avaliação dos projetos inscritos será realizada em até quatro etapas, conforme 

descrito a seguir:  

a) Validação das inscrições: verificação da completude e correção dos dados e 

documentos submetidos na inscrição, bem como de pagamento da taxa de 

inscrição. Os inscritos serão informados sobre a conformidade de sua inscrição; 

b) Seleção dos finalistas: através da documentação enviada, os jurados selecionarão 

os projetos finalistas, que passarão à próxima etapa. Os projetos selecionados 

serão divulgados conforme seção VII-b.  

c) Apresentação dos finalistas para o júri: os responsáveis pelos projetos finalistas de 

todas as categorias, exceto Academia e Fornecedores, deverão realizar uma 

apresentação de até 30 minutos com slides, via sistema de web conferência para o 

júri e, a seguir, responder às perguntas dos jurados por até 30 minutos, em data a 

ser agendada no período indicado na seção VII.c. Os finalistas de todas as categorias 

deverão também produzir um vídeo de até 1 minuto sobre o trabalho inscrito (para 

uso na apresentação, na divulgação e na cerimônia de premiação). 

d) Indicação de vencedores: em seção secreta, os jurados vão deliberar sobre os 

melhores inscritos em cada categoria, indicando os vencedores. Estes serão 

anunciados durante a cerimônia de premiação, na data indicada na seção VII.d; 
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VII. Datas importantes 

a) Período de inscrições: 07/maio a 30/junho/2019; 

b) Divulgação de finalistas: 9/agosto/2019; 

c) Período de apresentações dos finalistas aos jurados: 9 a 30/setembro/2019; 

d) Divulgação de vencedores e premiação: 24/out/2019. 

 

VIII. Premiação 

a) Os finalistas do Prêmio serão amplamente divulgados através da mídia do 

SindusCon-SP (site, Informativo Eletrônico e mídias sociais); 

b) Os vencedores receberão: 

 Troféu exclusivo do prêmio (“O Elefante”); 

 Selo digital (imagem) para divulgação em mídia digital; 

 Ampla divulgação através dos canais de mídia do SindusCon-SP. 

 

IX. Condições gerais 

a) Os inscritos autorizam o uso gratuito e a divulgação de nome, imagens e conteúdos 

submetidos na inscrição, bem como o vídeo submetido pelos finalistas, para 

divulgação em quaisquer meios de comunicação e declaram que têm autorização 

dos autores para divulgação deste material; 

b) Os projetos submetidos que envolvam construções, poderão estar em qualquer fase 

de desenvolvimento posterior ao final da etapa de projeto. Bibliotecas BIM deverão 

estar finalizadas e disponibilizadas ao público. Projetos acadêmicos deverão ter sido 

oferecidos e ministrados pelo menos uma vez aos alunos alvo; 

c) Os inscritos concordam com todas as cláusulas deste regulamento; 

d) Inscrições canceladas não terão a taxa de inscrição devolvida; 

e) O presidente do Comitê de Jurados exercerá voto de minerva em casos de empate 

nas votações. 
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ANEXO 1 – Formulário de Candidatura – CATEGORIA CONSTRUTOR  

PARTE A – Identificação 

Nome do responsável pela inscrição:_________________________________________ 

Profissão:___________________  Cargo/Função:_______________________________ 

Tel. Com. (__)_________________ Cel: (__)_____________e-mail:_________________ 

Empresa / Instituição: _____________________________________________________ 

Rua/Av._____________________________ nº_______, Cidade:______________  UF:___ 

CEP:___________________  website:  http://___________________________________ 

Nome do Empreendimento:_________________________________________________ 

Contratante / cliente:______________________________________________________ 

Estado atual:   Projeto finalizado   Implantação   Construção   Concluído   Em uso   

Data de início do empreendimento:_________ Data de conclusão (real ou prevista):________ 

 

PARTE B – Usos de BIM 

 BIM foi demandado pelo cliente          BIM foi iniciativa da Construtora / Instaladora 

Usos de BIM, sob responsabilidade da Construtora / Instaladora, e software(s) empregados em 

cada uso: 

 Detecção de Interferências (clash) 
 Visualização 
 Planejamento de canteiro 
 Planejamento 4D (cronograma) 
 Planej. 5D (cronograma físico-financeiro) 
 Suprimentos 
 Controle da produção (apontamentos) 
 Controle de qualidade da execução 
 Suporte a processos enxutos (lean) 
 Demolição 
 Outro:______________________ 
 Outro:______________________ 
 Outro:______________________ 
 Outro:______________________ 
 Outro:______________________ 
 Outro:______________________ 

Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
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PARTE C – Descrição 

C.1 - Descrição do empreendimento: 

 
 

 

C.2 - Que padrões foram usados pela equipe? Quão bem serviram? Outros foram necessários? 

 
 

 

C.3 – Algum aplicativo / plug-in / middleware ou outro componente de software foi 

desenvolvido especificamente para sua empresa para o funcionamento do processo BIM? 

Descreva. 

 
 

 

C.4 – Indique os responsáveis (empresas) pelas principais funções no empreendimento, 

especialmente a coordenação de projeto e o gerenciamento e se utilizaram BIM. 

 
 

 

C.5 – Diagrama das trocas de dados durante o empreendimento, indicando responsáveis, 

softwares e formatos de arquivos. 

 
 

 

PARTE D – Resultados 

D.1 - Foi usada alguma métrica no empreendimento para medir resultados com o uso do BIM? 

Em caso positivo, descreva a(s) métrica(s) adotadas e os resultados obtidos. 

 
 

 

D.2 – Que outros resultados/impactos foram obtidos com o uso do BIM pela 

construtora/instaladora no projeto? 

 
 

 

D.3 – Quais pontos negativos observou no uso de BIM pela construtora neste projeto? 

 
 

 

D.4 – Quais foram as lições aprendidas sobre BIM neste projeto? 

 
 

 

D.5 – Em sua opinião, qual o destaque deste projeto, que o tornaria merecedor da premiação? 
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PARTE E – Imagens 

Anexe quantas imagens desejar para ilustrar os modelos BIM, o empreendimento e/ou os 

resultados obtidos. 

Se desejar mostrar vídeos ou imagens grandes ou em quantidade inviável para anexar aqui, 

indique um link de compartilhamento dos arquivos em nuvem (certifique-se que o acesso possa 

ser feito apenas através do link indicado, sem necessidade de senha).  

 

 

 

 

 

 

Declaro que tenho conhecimento dos termos do regulamento do Prêmio de Excelência em BIM 

do SindusConSP – Edição 2019 ao qual esta inscrição está submetida e que todas as informações 

fornecidas neste formulário são a expressão da verdade. 

 

 

Local, data e assinatura. 
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ANEXO 2 – Formulário de Candidatura – CATEGORIA CONTRATANTE  

PARTE A – Identificação 

Nome do responsável pela inscrição:_________________________________________ 

Profissão:___________________  Cargo/Função:_______________________________ 

Tel. Com. (__)_________________ Cel: (__)_____________e-mail:_________________ 

Empresa / Instituição: _____________________________________________________ 

Rua/Av._____________________________ nº_______, Cidade:______________  UF:___ 

CEP:___________________  website:  http://___________________________________ 

Nome do Empreendimento:_________________________________________________ 

Estado atual:   Projeto finalizado   Implantação   Construção   Concluído   Em uso   

Data de início do empreendimento:_________ Data de conclusão (real ou prevista):________ 

 

PARTE B – Usos de BIM 

O uso de BIM neste empreendimento: 
 foi iniciativa do contratante          foi sugerido por algum(ns) contratado(s) 

A coordenação de projeto: 
 não é feita em BIM          é feita em BIM por pessoal próprio do contratante 

 é feita em BIM por empresa de coordenação de projeto     outra alternativa 

Disciplinas com projeto desenvolvido diretamente em BIM, neste empreendimento: 

 

 

 

 

 Topografia 
 Drenagem 
 Arquitetura 
 Luminotécnica 
 Urbanismo / Infraestrutura 
 Paisagismo 
 Impermeabilização 
 Interiores 
 Estrutura 
 Fundações 
 Demolição 
 Estruturas metálicas 
 

 Cobertura 
 Elétrica 
 Hidráulica 
 Telefonia 
 Dados e lógica 
 Automação predial 
 Proteção contra incêndio 
 SPDA – Para raios 
 Segurança patrimonial / CFTV / Alarme 
 AVAC 
 Outras:_____________________________ 
 Outras:_____________________________ 
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Usos de BIM neste empreendimento, e software(s) empregados em cada uso: 

 Estudo de viabilidade 
 Modelagem de condições existentes 
 Estimativa de custo / Orçamentação 
 Planejamento 4D (cronograma) 
 Análise de terreno / mov. de terra 
 Projeto Arqu. / Estr. / Sist. Prediais / 
AVAC 
 Análise lumínica 
 Análise energética 
 Análise de sustentabilidade / LEED 
 Verif. de regras (code-checking) 
 Coordenação de Projeto 
 Detecção de Interferências (clash) 
 Visualização 
 Planejamento de canteiro 
 Planej. 5D (cronograma físico-financeiro) 
 Suprimentos 
 Controle da produção (apontamentos) 
 Controle de qualidade da execução 
 Suporte a processos enxutos (lean) 
 Fabricação Digital 
 Gerenciamento de Facilidades (FM) 
 Demolição 
 Outro:__________________________ 
 Outro:__________________________ 
 Outro:__________________________ 
 Outro:__________________________ 
 Outro:__________________________ 

Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 

 

PARTE C – Descrição 

C.1 - Descrição do empreendimento: 

 
 

 

C.2 - Que padrões foram usados pela equipe? Quão bem serviram? Outros foram necessários? 

 
 

 

C.3 – Algum aplicativo / plug-in / middleware ou outro componente de software foi 

desenvolvido especificamente para sua empresa para o funcionamento do processo BIM? 

Descreva. 
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C.4 – A contratante dispõe de BIM Mandate / Diretrizes de Modelagem e Projeto? Descreva 

suas principais características, escopo e conteúdo. Em caso negativo, explique como foi 

desenvolvido o projeto em BIM. 

 
 

 

C.5 – Os contratos com projetistas, coordenadora e/ou construtora mencionam BIM? Em caso 

positivo, descreva o escopo. 

 
 

 

C.6 – Diagrama das trocas de dados durante o empreendimento, indicando responsáveis, 

softwares e formatos de arquivos. 

 
 

 

 

PARTE D – Resultados 

D.1 - Foi usada alguma métrica no empreendimento para medir resultados com o uso do BIM? 

Em caso positivo, descreva a(s) métrica(s) adotadas e os resultados obtidos. 

 
 

 

D.2 – Que outros resultados/impactos foram obtidos com o uso do BIM no empreendimento? 

 
 

 

D.3 – Quais pontos negativos observou no uso de BIM neste empreendimento? 

 
 

 

D.4 – Quais foram as lições aprendidas sobre BIM neste empreendimento? 

 
 

 

D.5 – Em sua opinião, qual o destaque deste projeto, que o tornaria merecedor da premiação? 
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PARTE E – Imagens 

Anexe quantas imagens desejar para ilustrar os modelos BIM, o empreendimento e os 

resultados obtidos. 

Se desejar mostrar vídeos ou imagens grandes ou em quantidade inviável para anexar aqui, 

indique um link de compartilhamento dos arquivos em nuvem (certifique-se que o acesso possa 

ser feito apenas através do link indicado, sem necessidade de senha).  

 

 

 

 

 

Declaro que tenho conhecimento dos termos do regulamento do Prêmio de Excelência em BIM 

do SindusConSP – Edição 2019 ao qual esta inscrição está submetida e que todas as informações 

fornecidas neste formulário são a expressão da verdade. 

 

Local, data e assinatura. 
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ANEXO 3 – Formulário de Candidatura – CATEGORIA PROJETISTA  

PARTE A – Identificação 

Nome do responsável pela inscrição:_________________________________________ 

Profissão:___________________  Cargo/Função:_______________________________ 

Tel. Com. (__)_________________ Cel: (__)_____________e-mail:_________________ 

Empresa / Instituição: _____________________________________________________ 

Rua/Av._____________________________ nº_______, Cidade:______________  UF:___ 

CEP:___________________  website:  http://___________________________________ 

Nome do Empreendimento:_________________________________________________ 

Contratante / cliente:______________________________________________________ 

Estado atual:   Projeto Finalizado   Implantação   Construção   Concluído   Em uso   

Data de início do empreendimento:_________ Data de conclusão (real ou prevista):________ 

 

PARTE B – Usos de BIM 

 BIM foi demandado pelo cliente          BIM foi iniciativa do Projetista 

Disciplina(s) pela(s) qual(is) foi responsável no projeto, desenvolvidas em BIM: 

 

 

 

 

 

 Topografia 
 Drenagem 
 Arquitetura 
 Luminotécnica 
 Urbanismo / Infraestrutura 
 Paisagismo 
 Impermeabilização 
 Interiores 
 Estrutura 
 Fundações 
 Demolição 
 Estruturas metálicas 
 

 Cobertura 
 Elétrica 
 Hidráulica 
 Telefonia 
 Dados e lógica 
 Automação predial 
 Proteção contra incêndio 
 SPDA – Para raios 
 Segurança patrimonial / CFTV / Alarme 
 AVAC 
 Outras:_____________________________ 
 Outras:_____________________________ 
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Usos de BIM, sob responsabilidade do Projetista, e software(s) empregados em cada uso: 

 Projeto 
 Estudo de viabilidade 
 Modelagem de condições existentes 
 Estimativa de custo / Orçamentação 
 Análise de terreno / mov. de terra 
 Análise lumínica 
 Análise energética 
 Análise de sustentabilidade / LEED 
 Verif. de regras (code-checking) 
 Coordenação de Projeto 
 Detecção de Interferências (clash) 
 Visualização 
 Outro:_________________________ 
 Outro:_________________________ 
 Outro:_________________________ 

Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 
Software(s):__________________________ 

 

PARTE C – Descrição 

C.1 - Descrição do empreendimento: 

 
 

 

C.2 - Que padrões foram usados pela equipe? Quão bem serviram? Outros foram necessários? 

 
 

 

C.3 – Algum aplicativo / plug-in / middleware ou outro componente de software foi 

desenvolvido especificamente para sua empresa para o funcionamento do processo BIM? 

Descreva. 

 
 

 

 

PARTE D – Resultados 

D.1 - Foi usada alguma métrica no desenvolvimento do projeto para medir resultados com o uso 

do BIM? Em caso positivo, descreva a(s) métrica(s) adotadas e os resultados obtidos. 

 
 

 

D.2 – Que outros resultados/impactos foram obtidos com o uso do BIM pelo projetista no 

projeto? 

 
 

 

D.3 – Quais pontos negativos observou no uso de BIM pelo projetista neste projeto? 
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D.4 – Quais foram as lições aprendidas sobre BIM neste projeto? 

 
 

 

D.5 – Em sua opinião, qual o destaque deste projeto, que o tornaria merecedor da premiação? 

 
 

 

PARTE E – Imagens 

Anexe quantas imagens desejar para ilustrar os modelos BIM, o empreendimento e/ou os 

resultados obtidos. 

Se desejar mostrar vídeos ou imagens grandes ou em quantidade inviável para anexar aqui, 

indique um link de compartilhamento dos arquivos em nuvem (certifique-se que o acesso 

possa ser feito apenas através do link indicado, sem necessidade de senha).  

 

 

 

 

 

Declaro que tenho conhecimento dos termos do regulamento do Prêmio de Excelência em BIM 

do SindusConSP – Edição 2019 ao qual esta inscrição está submetida e que todas as informações 

fornecidas neste formulário são a expressão da verdade. 

 

Local, data e assinatura. 
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ANEXO 4 – Formulário de Candidatura – CATEGORIA FORNECEDOR  

PARTE A – Identificação 

Nome do responsável pela inscrição:_________________________________________ 

Profissão:___________________  Cargo/Função:_______________________________ 

Empresa / Instituição: _____________________________________________________ 

Rua/Av._____________________________ nº_______, Cidade:______________  UF:___ 

CEP:___________________ Tel. Com. (__)__________________ Cel: (__)_____________ 

e-mail:______________________________ website:  http://_______________________ 

 

PARTE B – Biblioteca 

Link completo para download da biblioteca:_______________________________________ 

Data de criação da biblioteca:___________  Data de disponibilização ao público:__________ 

Quantidade de componentes BIM:______ 

Formatos disponíveis: 

   Revit      ArchiCAD      Bentley     IFC    __________   __________ ________ 

Listagem dos produtos na biblioteca: 

 

PARTE C – Resultados 

C.1 – Que impactos para a empresa foram percebidos com a disponibilização da biblioteca? 

 

 

C.2 – Registrou alguma métrica de download/uso das bibliotecas? Quais os números? 

 

 

C.3 – Quais foram as lições aprendidas neste processo? 

 

 

C.4 – Em sua opinião, qual o destaque deste projeto, que o tornaria merecedor da premiação? 

 

 

Declaro que tenho conhecimento dos termos do regulamento do Prêmio de Excelência em BIM 

do SindusConSP – Edição 2017 ao qual esta inscrição está submetida e que todas as informações 

fornecidas neste formulário são a expressão da verdade. 

Local, data e assinatura. 
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ANEXO 5 – Formulário de Candidatura – CATEGORIA ACADEMIA  

PARTE A – Identificação 

Nome do responsável pela inscrição:_________________________________________ 

Profissão:___________________  Cargo/Função:_______________________________ 

Instituição: _____________________________________________________________ 

Rua/Av._____________________________ nº_______, Cidade:______________  UF:___ 

CEP:___________________ Tel. Com. (__)__________________ Cel: (__)_____________ 

e-mail:______________________________ website:  http://_______________________ 

 

PARTE B – Dados da implantação curricular 

 Uma disciplina sobre BIM na graduação 

 Várias disciplinas sobre BIM na graduação 

 Uma disciplina sobre BIM na pós-graduação 

 Várias disciplinas sobre BIM na pós-graduação 

 

PARTE C – Dados da disciplina oferecida  

(REPITA ESTA PARTE C PARA CADA UMA DAS DISCIPLINAS OFERECIDAS) 

C.1 - Nome e código da disciplina: 

_____________________________________________________________________________ 

 

C.2 – Nível:   Graduação   Atualização  Especialização  Mestrado / Doutorado 

 

C.3 - Cursos para os quais é oferecida a disciplina (Ex: Graduação em Engenharia Civil, 

Mestrado em Arquitetura, etc.): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

C.4 -  Caráter:             Optativa / Eletiva                          Obrigatória 

 

C.5 -  Tipo:                   Presencial                          E-learning                 Blended-learning 

 

C.6: Número de créditos: ________horas/aula; ___________ aulas/semana. 

 

C.7 -  Liste as informações abaixo, desde o primeiro ano de oferecimento da disciplina: 

Ano de oferecimento: __________   Número de alunos matriculados:___________________ 
Ano de oferecimento: __________   Número de alunos matriculados:___________________ 
Ano de oferecimento: __________   Número de alunos matriculados:___________________ 
Ano de oferecimento: __________   Número de alunos matriculados:___________________ 
Ano de oferecimento: __________   Número de alunos matriculados:___________________ 
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C.8 - Descreva a metodologia didática usada nesta disciplina: 

 
 

 

C.9 - Ementa completa da disciplina (tópicos): 

 
 

 

C.10 - Bibliografia da disciplina: 

 
 

 

C.11 – Como você (docente) avalia o resultado da disciplina? Há métricas? (liste resultados) 

 
 

 

C.12 – Como os alunos avaliam a disciplina? Há métricas? (liste resultados) 

 
 

 

C.13 – Quais as lições aprendidas pela equipe docente com a implantação desta disciplina? 

 
 

 

PARTE D – Destaque 

 

D.1 – Em sua opinião, qual o destaque desta candidatura que a tornaria merecedora da 

premiação? 
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PARTE E – Anexo 

Anexe aqui quaisquer materiais que deseje que ilustrem o conteúdo ou resultados da(s) 

disciplinas oferecidas. 

Se desejar mostrar vídeos ou imagens grandes ou em quantidade inviável para anexar aqui, 

indique um link de compartilhamento dos arquivos em nuvem (certifique-se que o acesso 

possa ser feito apenas através do link indicado, sem necessidade de senha).  

 

 

Declaro que tenho conhecimento dos termos do regulamento do Prêmio de Excelência em BIM 

do SindusConSP – Edição 2019 ao qual esta inscrição está submetida e que todas as informações 

fornecidas neste formulário são a expressão da verdade. 

 

Local, data e assinatura. 


