
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião BIM: o futuro chegou nos escritórios de arquitetura 

Local FIEMG - Av. João Naves de Ávila, 206 - Centro, Uberlândia/MG 

Data/ Horário 25/06/2019 / 19h 

Relator Ariel Luís Lazzarin 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 

Pauta: 

Projeto "CAU e a Cidade" com objetivo de qualificar o conhecimento acerca da ferramenta BIM (Building Information 

Model – Modelagem de Informações da Construção) e sua aplicação em projetos de escritórios de arquitetura e 

urbanismo. 

 

PROGRAMAÇÃO 

19h – Abertura e fala institucional - Arq. Urb. Paulo Henrique Silva de Souza – Vice-Presidente CAU/MG 

Efhymios Panayotes – Presidente Sinduscon-TAP 

19h15 – Exercício Profissional e Assistência Técnica - Arq. Urb. Ariel Lazzarin – Conselheiro CAU/MG 

e  Coordenador da CATHIS-CAU/MG 

19h50 Apresentação UIA2020 - Arq. Urb. Claudio Rocha – Conselheiro do CAU/MG e Coord. Adjunto da CEPUAS-

CAU/MG 

20h00 Mesa redonda sobre BIM 

Arq. Urb. Denise Aurora – Coordenadora do GT de BIM da Asbea-MG 

Arq. Urb. Gustavo Rocha – Escritório Sito Arquitetura 

Mediação: Arq. Urb. André de Araújo (UFU) 

21h30 Debate 

22h00 Encerramento 



 

 

Relato: 

A construção do evento foi iniciada após a participação do CAU/MG através de seu Conselheiro Ariel Luís Lazzarin 

em reunião chamada pelo SINDUSCON-TAP no dia 05 de fevereiro de 2019, onde foi discutida a utilização do BIM 

pelo mercado da construção na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Na ocasião, mostrou-se oportuno 

promover um debate que tivesse como foco a utilização do BIM pelos escritórios de arquitetura e urbanismo da 

região, entendo que é onde iniciam-se os projetos arquitetônicos e urbanísticos. O CAU/MG deu os devidos 

encaminhamentos à sugestão apresentada e, em parceria com o SINDUSCON-TAP realizou o evento que contou 

com a participação de aproximadamente 100 pessoas.  

A abertura contou com as falas do Vice-Presidente do CAU/MG, Conselheiro Paulo Henrique Souza e do 

– Presidente do Sinduscon-TAP Efhymios Panayotes. Ambos destacaram a importância do tema e do trabalho 

conjunto proposto pelo evento. 

Em seguida, o Conselheiro Ariel Luís Lazzarin realizou sua apresentação, a qual foi dividida em dois momentos. O 

primeiro, como Coordenador da CATHIS CAU/MG, tratou da apresentação dessa comissão, destacando seus 

objetivos e suas ações realizadas e em desenvolvimento. Em seguida, fez uma apresentação institucional, a qual 

apresentou brevemente o conselho, seguida por uma apresentação das ações da CEP e da fiscalização em Minas 

Gerais. 

Por impossibilidade de participação do Conselheiro Cláudio Rocha, o Conselheiro Ariel Luís Lazzarin apenas 

destacou a função da CPUA no universo das comissões que compõem o CAU/MG. 

Passou-se então para as apresentações principais da noite. A Arquiteta e Urbanista Denise Aurora usou a palavra 

e realizou sua apresentação sobre o BIM, partindo de definições conceituais sobre o campo e sua pertinência na 

contemporaneidade. Direcionou as novas tecnologias à construção civil como possibilidade de fundamentar o 

debate que seria realizado em seguida. 

Após sua apresentação, o Arquiteto e Urbanista Gustavo Rocha apresentou de forma objetiva a aplicação do BIM 

em seu escritório, destacando aspectos positivos, negativos e realistas sobre o processo de transição na mudança 

de ferramentas. Utilizou um caso específico, o projeto arquitetônico da sede de uma fazenda, para discutir sobre 

os enfrentamentos desse processo. 

Em seguida, o Arquiteto e Urbanista André de Araújo mediou o debate impulsionado por questionamentos da 

plateia. 

Destaca-se que a plateia foi formada em sua maioria por arquitetos, engenheiros e estudantes de graduação e pós-

graduação em arquitetura e urbanismo, mostrando a pertinência e importância do tema. 

Ainda, destaca-se o alto nível de interesse dos presentes nas novas tecnologias apresentadas, bem como a 



 

 

necessidade de ser este um trabalho colaborativo entre os diversos agentes no campo da construção civil. 

 

Ação interna do CAU/MG 

Sugere-se que, ao serem enviados os certificados, seja destacada a importância da continuidade do debate e das 

trocas de experiências em nível regional, aproveitando o grande interesse demonstrado pela plateia. 

Ainda, alguns profissionais presentes demonstraram interesse em participar da oficina sobre Tabela de Honorários. 

 



 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

                                                                                                          

Data 27/06/2019                                                                    __________________________________________ 

                                                                                                                        Ariel Luís Lazzarin 

 


