Sistemática GT-BIM
1. Definição do tema do Grupo de Trabalho:

2. Definição - integrantes do Grupo / Coordenador:
Coordenação Arq Caio Marin
Integrantes

Arq Miriam Addor
Arq. Henrique Cambiaghi
Arq. Roberto De Castro Mello
Arq. Ivo Mainardi
Arq. Joyce Delatorre
Arq. Murilo Morale
Arq. Alexandre Kroner

3. Definição dos Objetivos do Grupo de Trabalho
Construção de uma visão de futuro do processo de produção de projetos a partir das
novas tecnologias e processo e a valorização do papel do arquiteto nesse contexto
4. Definição de Metas
 Curto Prazo
Análise do manual ABDI – MDCI de BIM e contribuição com a ABRAMAT para
definição dos padrões de produção e organização das bibliotecas eletrônicas para
BIM
Aumentar a interação com os diversos GTs regionais
 Médio Prazo
- Investigação da interoperabilidade entre os diversos softewares BIM para construção
de uma base padrão de organização de modelos exportáveis.
- Discutir o conceito do Open BIM e definir uma agenda de cooperação com diversos
parceiros setoriais.
Elaboração do seminário AsBEA BIM 2018
 Longo Prazo (sugestão a ser debatida no GT)
Promover a capacitação das empresas associadas da AsBEA para atuarem como
lideres no processo de gestão na produção de projetos em BIM
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5. Definição de Ações estratégicas:
5.1Interlocutores
Curto Prazo:
Comissão ABDI do manual BIM
Abramat, Senai, Abrasip, Abece, Sinaenco, outros
GTs das regionais
Médio/longo prazo:
Desenvolvedores de softwares
Universidades

5.2 Busca de resultados
Contribuições ao texto do Manual ABDI
Contribuição na definição do padrão de especificação das bibliotecas eletrônicas
Contribuição no desenvolvimento de formatos de exportação de modelos mais abertos e
interoperáveis
5.3 Meios de comunicação
Intra grupo:
Email, redes sociais
Extra grupo
Site da Asbea, email, publicações em veículos de imprensa
6. Conformação do Grupo de Trabalho
Arquitetos associados
Representantes de entidades parceiras do setor
Representantes de universidades ou de centros acadêmicos de pesquisa
7. Calendário de trabalho sistemático,
Reuniões presenciais quinzenais
Vídeo-reuniões
Promoção de um seminário
8. Registros das Reuniões
Atas, vídeos, podcasts.
9. Coordenação
O Coordenador é responsável por informar, mobilizar, destinar funções, cobrar
responsabilidades e motivar o Grupo.
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10. Comunicação:
Emitir um balanço periódico na medida em que os trabalhos realizados tenham
consistência para utilizando-se dos meios de Comunicação estabelecidos no item 5.3.
Alimentar conteúdo no espaço destinado aos grupos de trabalho no novo site AsBEA

_____________________________________________________________
Coordenador responsável pelo preenchimento e formação do grupo
Arquiteto: Caio Marin
Escritório associado: Bacci Marin Arquitetos Associados
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