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Clash
Compatibilização de projetos de arquitetura.

Curso Livre 14 horas/aula Introdutório Híbrido

Datas Horários Dia

14/03 19:30 às 20:30 Terça-feira

27/03 19:30 às 22:00 Segunda-feira

Curso criado para instrumentalizar aqueles que lidam com a
compatibilização das disciplinas de arquitetura.

Trazemos uma visão abrangente de boas práticas e procedimentos de
compatibilização de projetos desenvolvida pelo grupo OSPA em 15 anos de
experiência, tendo foco no ferramental e no raciocínio da complexa
operação de compatibilização.

Um modus operandi que pode ocorrer a partir de qualquer tipo de
documentação, embora o uso do BIM seja indicado por sua capacidade de
espacialização.

Compatibilização como um processo
Apesar dos esforços contínuos de integração entre projeto e obra dos
últimos anos, observa-se que parte dos conhecimentos trazidos pelos
arquitetos e engenheiros acabam subutilizados no canteiro de obras.

Assim, o desafio de comunicar o esforço realizado pelo time de
compatibilização de projetos aumenta exponencialmente, para garantir a
disponibilização e legibilidade da informação.

Equipe multidisciplinar e gestão da informação
Um dos desafios do terceiro milênio é a arte de se comunicar. Isso ocorre
em qualquer abordagem profissional e ganha destaque conforme aumenta
a complexidade da ação.

No caso de projetos que envolvem muitos agentes multidisciplinares e
vasta documentação, saber como gerir as informações é premissa
fundamental para alcançar a condução satisfatória do trabalho.



BIM
Building Information Modeling é uma tecnologia de modelagem associada a
um conjunto de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de
edificações. Embora não seja a única ferramenta na condução de
compatibilização de projetos, é muito adequada por sua grande capacidade
de gerar visualizações gráficas, ampliando a capacidade de conhecimento e
leitura dos projetos, além de possibilitar verificações e estimativas em
tempo real.

“Não é um curso de software, mas uma troca de experiências de boas
práticas de compatibilização.”



Objetivos

Trilha pedagógica criada para arquitetos, engenheiros, coordenadores,
compatibilizadores e equipes de projeto de arquitetura.

Programa síncrono (ao vivo)

Programa Descrição Carga horária Categoria

Introdução ao
conteúdo

Carolina Corrêa
e
Manoela Peruzzo

Apresentação do curso: por
que o curso foi montado. O
que traz de conteúdo (síntese)
e quais os aprendizados que
serão realizados. Orientações
para assistir as aulas gravadas.
Orientações sobre a mentoria.

14/03
19:30 - 21:00

Abertura

Mentoria Coletiva

Carolina Corrêa
e
Carolina Souza
Pinto

Após assistir às aulas
gravadas, discuta o seu caso
com Carolina Corrêa, docente
do curso, com experiência
como Sócia e Business
Manager da Ospa, além de
Carolina S. Pinto, com 15 anos
de experiência em
compatibilização de projetos.

27/03
19:30 - 22:00

Mentoria



Programa assíncrono (gravado)

Programa Descrição Carga
horária

Categoria

Do canteiro de
obras ao
documento de
projeto.

Cristiano Carneiro

Luciana Fonseca

A partir da especialização do desenho,
o profissional da arquitetura passa a se
afastar do dia a dia do canteiro de
obras e gerar documentos para a
construção, os projetos. A
complexidade das construção também
aumenta, uma vez que que o período
de execução encurta e as disciplinas
envolvidas também se amplificam e se
especializam. Já não se pode mais
separar a arquitetura da
compatibilização, em qualquer escala
de projeto.

1 hora Palestra

Teórico-reflexiva

Contexto e escopo
de
compatibilização

Carolina Souza
Pinto

Cristiano Carneiro

Biografia de experiência em
compatibilização de projetos. Definição
de escopo de compatibilização a partir
da contratação do projeto, tendo como
base a experiência da OSPA. Breve
apresentação do processo de
compatibilização utilizado pela
empresa, indicando pontos de
referência para a realização da
compatibilização em um projeto.
Conceito de compatibilização: física,
sistêmica e dimensional.

2 horas
e 30
minutos

Disciplina

Teórico-reflexiva

Compatibilização e
fases do processo
de projeto

Carolina Souza
Pinto

Cristiano Carneiro

Verificação das etapas do processo de
projeto dando zoom em cada um dos
momentos de compatibilização,
salientado em que momento devem
ocorrer e como se desenrolam.
Planejamento inicial, controles de
arquivos, pormenores de troca
(entradas e saídas) e briefings (coleta
de requisitos de clientes internos e
externos). Mapa mental de prioridades:
qual disciplina deve prevalecer em uma
situação de conflito? Apresentação de

3 horas
e 30
minutos

Disciplina

Teórico-reflexiva



Programa Descrição Carga
horária

Categoria

procedimento de verificação de
conflitos.

Instrumentalização

Carolina Corrêa

Cristiano Carneiro

Preparação do modelo BIM, boas
práticas de modelagem e organização
da informação. Apresentação das
ferramentas usadas para
compatibilização, comunicação, pontos
de contato, relatórios e softwares
disponíveis. Erros e acertos ao longo
dos últimos 15 anos de projeto e obra.

3 horas
e 30
minutos

Disciplina

Teórico-demons
trativa

Cases e mentoria

Carolina Corrêa

Cristiano Carneiro

Apresentação de cases de
compatibilização.

1 hora e
30
minutos

Disciplina

Teórico-demons
trativa

A categoria se refere ao tipo da aula e ao método utilizado, podendo ser
painel, disciplina ou palestra, e ao método utilizado:

Teórico-reflexivo: Explanação teórica que incita reflexão sobre a quebra de
paradigmas.

Teórico-demonstrativo: Explanação teórica que conta com demonstração de
soluções de exercícios feitas pelos docentes.



Corpo Docente
Carolina S. Pinto
Sócia fundadora e Diretora Executiva da OSPA, marketplace de
desenvolvimento imobiliário que engloba URBE.ME, PLACE e DESIGN.
Arquiteta e Urbanista formada pela UFRGS, foi vencedora de diversos
concursos e obteve premiações nacionais e internacionais, tais como o
Architectural Review Mipim Future Projects 2016 e o prêmio de Jovem
Arquiteta e Urbanista do Ano SAERGS 2014.

Cristiano Selbach Carneiro
Sócio do grupo OSPA, que engloba DESIGN, URBE.ME, PLACE, INSTITUTO
CIDADES RESPONSIVAS.
Atua como diretor criativo e especialista nos projetos desenvolvidos pela
OSPA. Arquiteto e Urbanista formado pela UFRGS.

Carolina Corrêa
Sócia e Business Manager da Ospa, marketplace de desenvolvimento
imobiliário que engloba URBE.ME, PLACE e DESIGN.
Arquiteta e Urbanista formada pela UFRGS com mobilidade acadêmica na
École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.



O Instituto Cidades Responsivas

Somos uma instituição com foco na educação continuada e complementar à
formação acadêmica, surgimos da união do Grupo OSPA com a Escola Livre de
Arquitetura.

Compreendemos a arquitetura como protagonista no pensamento e na ação
estratégica para o desenvolvimento das cidades. Assim, propomos a conexão entre
disciplinas, pesquisadores e profissionais inovadores para instrumentalizar os
agentes que trabalham na constituição da cidade contemporânea.

Nosso projeto pedagógico é dividido em 3 partes:

1 - Processo de Projeto de Arquitetura
Cursos de preparo para profissionais do setor de projetos de arquitetura e
engenharia

2 - Empreendedorismo e urbanismo
Trilha de aprendizado criada para situar empreendedores e profissionais frente ao
desenvolvimento de empresas que resolvam problemas urbanos.

3 - Urbanismo Estratégico
Linha de cursos focados no desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento
urbano.

Além disso, por meio da nossa incubadora atuamos para auxiliar que os trabalhos
desenvolvidos dentro da nossa trilha pedagógica sejam viabilizados como negócios.



Investimento

O curso de carga horária de 12 horas de aulas assíncronas e mais de 2h de
momentos síncronos com investimento de R$720,00, que pode ser parcelado em
até 12x.

Para mais informações, clique aqui.

Tem alguma dúvida? Clique aqui e fale com os nossos atendentes!

https://www.sympla.com.br/evento-online/clash---processo-de-compatibilizacao-de-projetos-de-arquitetura-e-engenharia/1815983
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5551980493081&text&app_absent=0

