
  

 

Programa de Treinamento 
Treinamento de atualização de Revit 2016 para Revit 2018 

 

Descrição do treinamento 

Este curso ensina os novos recursos e funcionalidades do Autodesk Revit 2018. 

 

Público alvo 

Estudantes e profissionais das áreas de arquitetura, urbanização, edificações, decoração, 

paisagismo, design gráfico/interiores usuários a partir do Autodesk Revit versão 2016. 

 

Objetivo do treinamento 

Que ao término do treinamento o usuário esteja apto a utilizar os novos recursos e 

funcionalidades do Autodesk Revit 2018. 

 

Duração do Treinamento 

04 horas, sendo: 

• 01 sessão de 04 horas expositiva e presencial (online – via web). 

 

Pré-requisitos 

Pré-requisito obrigatório: Noções básicas de informática, conhecimento básico de arquitetura e 

ser usuário frequente do Autodesk Revit 2015, 2016 ou 2017. 

Conexão de internet com no mínimo 10MB de banda; 

Acessórios multimídia (microfone e alto falantes instalados e funcionando no computador); 

Estar com o software vigente instalado e autorizado no computador. 

 

Conteúdo Programático 

 

• Depth cueing  

• Aprimoramentos em railing hosts 

• Conversão em Autodesk® FormIt® 360  

• Melhoramentos no parâmetros Globais 

• Performance de software aprimorada Motor Renderização Autodesk® Raytracer  

• Editor de Texto Avançado 

• Annotation Tags com cálculo 

• Travas de Tangência 

• Aprimoramentos em Planilhas 

• Modelos de Coordenação  

• Grupos e Vínculos do Revit em Tabelas 

• Parâmetros Globais 

• Escada de Múltiplos Andares 

• Collaboration For Revit    

 

 

 

 

 



  

O que é um ATC? 

A partir de abril de 2004, a MAPData passou a ser um Autodesk Authorized Training Center 

(ATC) para o segmento de manufatura. O programa ATC está disponível em todo o mundo e é 

destinado às empresas que oferecem treinamentos com alta qualidade técnica e se submetem a 

um controle severo por parte da Autodesk. 

 

Sistema para treinamento virtual 

A MAPData enviará previamente o link de acesso para o treinamento virtual – Sistema de 

Webmeeting. 

 

Certificação na conclusão treinamento 

Os participantes recebem certificado conferido e controlado pela própria MAPData/Autodesk. 

 

Avaliação da qualidade 

A avaliação da qualidade dos treinamentos é feita online diretamente no site da Autodesk. O 

resultado dessas avaliações irá definir a renovação ou não do título de ATC da MAPData para o 

ano seguinte. 

 

Instrutores 

Instrutores altamente qualificados e certificados pela própria Autodesk.  
 


