
 

 AUTOCAD AVANÇADO 2012 - Modelação Tridimensional (3D) 

 
ENQUADRAMENTO: 

Conhecimentos correspondentes ao Curso de AutoCAD Fundamental 
 
Público-Alvo 

Colaboradores que desempenhem funções em empresas de projectos e que pretendam desenvolver modelos 
tridimensionais em AutoCAD 
 
OBJECTIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 Criar modelos 3D, gerar imagens fotorealistas e produzir animações. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução à modelação 3D 
Introdução à terceira dimensão 
Sistemas e tipos de coordenadas 3D 

Funções elementares 
Ambiente de trabalho em 3D 
Modelos de visualização 
Comandos de visualização 
Criação e gestão de modelos tridimensionais 

Entidades de desenho tridimensional 
Entidades lineares 
Ferramentas auxiliares para uso tridimensional 

Planos de trabalho/sistemas de eixos 
Alteração e manipulação do sistema de eixos 
Sistemas de eixos dinâmicos 

Criação de sólidos 
Criação de primitivas básicas: paralelepípedos, esferas, cones, cilindros, pirâmides,…) 
Modificação de sólidos 

Criação de Desenhos 2D a partir de modelos 
Obtenção de Secções 2D e 3D 
Fotografias planas (Flatshot) 
Obtenção de alçados e plantas a partir de modelos 3D 

Comandos de Navegação 
Utilização do ViewCube 
SteeringWheels: Visão geral e utilização 
Comando ShowMotion 
Criação de câmaras para obtenção de pontos de vista e alteração das propriedades da mesma 
Animações segundo caminhos definidos por linhas (Motion Path Animations) 

Fotorealismo 
Criação e aplicação de diversos materiais a objectos 
Utilização dos diversos tipos de luzes no ambiente do modelo 
Criação de imagens fotorrealistas 

 
Carga Horária  

Nº de horas: 40 horas 
 
Calendarização 

Período para a realização:  17 a 22 e 24 a 27 de Setembro de 2012 
Horário: 09h-13h 
 
 



   

 

 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
 
Formador 

 
  
Décio Bruno Santos Ferreira 
Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
Formador Certificado 
 
 
Inscrições 

Ficha de Inscrição nos cursos de formação da CCAH devidamente preenchida com cópia do cartão de cidadão 
Prazo limite para inscrições:11/09/2012 
Número mínimo de formandos – 9 
Número máximo de formandos – 12 
Os formandos devem trazer um pc portátil 

 
 

   


