
ISO-19650 ESSENCIAL 

Objetivos do aprendizado 
Você entenderá os processos de Gestão da Informação, Figura 1, que são 

necessários para um projeto a ser entregue usando o BIM de acordo com a ISO 

19650. Este curso dará a qualquer pessoa que implemente BIM em projetos – 

clientes, gerentes de informação e líderes de equipe – um entendimento detalhado 

da norma ISO 19650-2. Ele explica como os requisitos de informação e os planos 

de entrega de informações são desenvolvidos, e explica as diferentes funções e 

tarefas envolvidas nos projetos. Principais objetivos resumidos: 

• Reconhecer a terminologia chave da ISO e identificar a estrutura da equipe

de gestão da informação.

• Identificar as atividades-chave de cada parte e a tarefa associada dentro das

etapas do ciclo de entrega de informações.

• Compreender as tarefas e responsabilidades do cliente em cada etapa.

• Identificar como as equipes geram, revisam, aprovam e publicam

informações dentro do ciclo de entrega de informações.

• Estabelecer os requisitos da licitação e critérios de avaliação e completar os

recursos para a contratação da equipe de projeto.

• Compreender o processo do Plano de Execução BIM e os documentos que

sustentam a transferência e entrega de informações.



Processo de Gestão da Informação 

Figura 1: Processo de Gestão da Informação 

Este curso o ajudará: 
• Entender como formular os Requisitos de Informação de Projeto, as Normas

de Informação, e os Requisitos de Informação de Intercâmbio de

Informações específicos.

• Entender como avaliar a capacidade do BIM, desenvolver Planos de

Execução BIM e planos de entrega de informações.

• Trabalhar através dos processos-chave de gerenciamento de informações

em atividades de grupo.

Você será capaz de: 
• Articular os processos de Gestão da Informação usando a terminologia

internacional.

• Explicar a outros a proposta de valor da Gestão da Informação usando BIM.

• Sentir-se confiante ao delinear os elementos-chave do processo BIM.

• Entender como a informação é produzida com base nos padrões de

informação de seu projeto, métodos e procedimentos de produção.

• Identificar as principais partes interessadas para ajudar a apoiar as tarefas

associadas à função de gerenciamento de informações.

• Adotar estes processos dentro de sua organização.



• Discutir padrões internacionais de informação relacionados ao openBIM e à

interoperabilidade.

• Explicar o que diz a norma ISO 19650-2 e o que ela significa.

• Definir como os principais documentos de gerenciamento de informações

são desenvolvidos.

• Identificar como os projetistas devem mostrar sua capacidade em BIM a seus

clientes potenciais.

• Entender como começar a aplicar a ISO 19650-2 a seus projetos.

Conteúdo 
Módulo 1 - Introdução ao BIM e a ISO 19650 

Neste módulo, conheceremos o BIM e a construção digital, definições, dimensões 

e explicamos o impacto do BIM no setor. Entenderemos por que tudo se baseia na 

gestão da informação. 

Módulo 2 - Avaliação, determinação da necessidade de informações e 
contratação 

Neste módulo, conheceremos as tarefas que ocorrem durante as atividades de 

Avaliação, Necessidade e Convite para apresentação de propostas e Resposta à 

licitação. 

Módulo 3 - Planejamento de informações 

Neste módulo, aprendemos sobre as tarefas que ocorrem durante as atividades de 

Contratação e Mobilização. 

Módulo 4 - Produção colaborativa de informações e encerramento do 
projeto 

Neste módulo, aprenderemos sobre as tarefas que ocorrem durante a Produção 

Colaborativa de Informações, Entrega dos Modelos de Informação (modelos BIM) 

e encerramento dos projetos. 



Inclusos 
• Livro BIM e Inovação em Gestão de Projetos
• Plataforma de elearning Canvas com todos os recursos didáticos de última 

geração.

• Acesso às aulas gravadas durante três meses.

• Uso do CDE BIMsync para o entendimento do Ambiente Comum de Dados

• Curso online pela plataforma ZOOM

Duração 
24 horas – 4 semanas – 2 aulas de 3h por semana 

Início 
28 de setembro de 2021 - Terça-feira

Agende uma entrevista sem compromisso com o Prof. Leonardo Manzione 

https://leonardo-manzione.reservio.com/
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