
 
 

  

Realização: 

Co- Realização: 

Chamada para o Concurso do 

3º SeBIM - MG – Seminário BIM de Minas Gerais 

  
  

A ABRASIP-MG, CBIM-MG, SEBRAE, SINDUSCON-MG, FIEMG, DER-MG e SEINFRA-MG 

têm o orgulho de convida-los a se inscrever para o concurso de escolha dos palestrantes 

do 3º SeBIM-MG, o maior seminário BIM de Minas Gerais. Abaixo apresentamos os 

dados do evento para conhecimento e aguardamos o envio de sua candidatura. 

 

Data do evento: 24/06/2020 

Prazo para Inscrição: A data limite para inscrição é 01/03/2020. 

Divulgação dos selecionados: Os projetos selecionados serão comunicados por e-mail, 
em até 30 dias a contar do encerramento das inscrições. Após a seleção do projeto, o 
profissional selecionado poderá revisar e melhorar seu material de apresentação a ser 
utilizado na palestra. O critério de avaliação e seleção dos palestrantes será divulgado 
em breve no site da CBIM-MG. 

Data para envio da apresentação: A data limite para envio da apresentação final dos 
selecionados da palestra é 24/05/2020. 
Tema: O BIM do início ao fim 

Objetivo: apresentar ao mercado de AECO os desafios enfrentados por empresas que 

atuam em todo o ciclo de vida dos empreendimentos com a implantação do BIM, os 

erros e acertos, bem como os benefícios alcançados. 

Público alvo: agentes diversos da cadeia da construção civil incluindo órgãos públicos, 
privados e instituições de ensino. 

Duração das palestras: Cada palestra poderá variar de 30 a 40 minutos. O tempo será 
validado após as definições da grade geral do evento. 

Formato apresentação: Presencial, com oratória, não gravada, suportada por recursos 
multimídia. 

Temas de apresentação: Para a realização do evento serão selecionados palestrantes 
para os temas abaixo: 
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Empresas de Projeto (Micro e Pequenas Empresas) 

Conteúdo da apresentação: Como viabilizar e estruturar a implementação do BIM em 
micro e pequenas empresas de projeto 
Quem pode participar: Empresas de projeto com até 20 funcionários 
Seleção dos candidatos: a comissão realizadora selecionará a proposta de que mais se 
adeque e enriqueça o Seminário conforme critérios estabelecidos. 

Informações mínimas para candidatura:  

• Breve descritivo da empresa 

• Breve descritivo do processo de implementação do BIM na empresa 

• Principais desafios encontrados 

• Principais pontos de acerto 

• Lições aprendidas 

• Resultados alcançados 

 

Empresas de Projeto (Médio ou Grande porte) 

Conteúdo da apresentação: Como viabilizar e estruturar a implementação do BIM em 
empresas de projeto de médio ou grande porte 
Quem pode participar: Empresas de projeto com mais de 20 funcionários 
Seleção dos candidatos: a comissão realizadora selecionará a proposta de que mais se 
adeque e enriqueça o Seminário conforme critérios estabelecidos. 

Informações mínimas para candidatura:  

• Breve descritivo da empresa 

• Breve descritivo do processo de implementação do BIM na empresa 

• Principais desafios encontrados 

• Principais pontos de acerto 

• Lições aprendidas 

• Resultados alcançados 

 

Construtoras (Pequeno porte) 

Conteúdo da apresentação: Como o BIM beneficia construtoras de pequeno porte 
Quem pode participar: Construtoras com até 100 funcionários 
Seleção dos candidatos: a comissão realizadora selecionará a proposta de que mais se 
adeque e enriqueça o Seminário conforme critérios estabelecidos. 

Informações mínimas para candidatura:  

• Breve descritivo da empresa 

• Breve descritivo do processo de implementação do BIM na empresa 

• Principais desafios encontrados 

• Principais pontos de acerto 

• Lições aprendidas 

• Resultados alcançados 
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Construtoras (Grande porte) 

Conteúdo da apresentação: Como o BIM beneficia construtoras de grande porte 
Quem pode participar: Construtora com mais de 100 funcionários 
Seleção dos candidatos: a comissão realizadora selecionará a proposta de que mais se 
adeque e enriqueça o Seminário conforme critérios estabelecidos. 

Informações mínimas para candidatura:  

• Breve descritivo da empresa 

• Breve descritivo do processo de implementação do BIM na empresa 

• Principais desafios encontrados 

• Principais pontos de acerto 

• Lições aprendidas 

• Resultados alcançados 

 
Proprietários de ativos 

Conteúdo da apresentação: Como o BIM beneficia a gestão de ativos construídos 
(construção, reforma, gestão de novos ativos e ativos correntes) 
Quem pode participar: proprietários que façam algum uso dos modelos BIM na gestão 
ou construção do ativo 
Seleção dos candidatos: a comissão realizadora selecionará a proposta de que mais se 
adeque e enriqueça o Seminário conforme critérios estabelecidos. 

Informações mínimas para candidatura:  

• Breve descritivo da empresa e do(s) empreendimento(s) 

• Breve descritivo do processo de implementação do BIM na empresa ou no(s) 

empreendimento(s) 

• Principais desafios encontrados 

• Principais pontos de acerto 

• Lições aprendidas 

• Resultados alcançados 

 

Fabricantes 

Conteúdo da apresentação: Como os fabricantes podem se beneficiar e se integrar ao 
BIM 
Quem pode participar: Fabricantes de materiais de construção, sistemas construtivos 
Seleção dos candidatos: a comissão realizadora selecionará a proposta de que mais se 
adeque e enriqueça o Seminário conforme critérios estabelecidos. 

Informações mínimas para candidatura:  

• Breve descritivo da empresa 

• Breve descritivo do processo de implementação do BIM na empresa 

• Principais desafios encontrados 

• Principais pontos de acerto 

• Lições aprendidas 

• Resultados alcançados 
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Industrialização 

Conteúdo da apresentação: Utilização do BIM para sistemas construtivos 
industrializados 
Quem pode participar: empresas que utilizem o BIM para industrialização de seus 
processos 
Seleção dos candidatos: a comissão realizadora selecionará a proposta de que mais se 
adeque e enriqueça o Seminário conforme critérios estabelecidos. 

Informações mínimas para candidatura:  

• Breve descritivo da empresa 

• Breve descritivo do processo de implementação do BIM na empresa 

• Principais desafios encontrados 

• Principais pontos de acerto 

• Lições aprendidas 

• Resultados alcançados 

 
BIM para marketing 

Conteúdo da apresentação: Utilização do BIM para marketing e/ou venda 
Quem pode participar: empresas que utilizem o BIM para venda de empreendimentos 
imobiliários ou marketing no geral 
Seleção dos candidatos: a comissão realizadora selecionará a proposta de que mais se 
adeque e enriqueça o Seminário conforme critérios estabelecidos. 

Informações mínimas para candidatura:  

• Breve descritivo da empresa 

• Breve descritivo do processo de implementação do BIM na empresa 

• Principais desafios encontrados 

• Principais pontos de acerto 

• Lições aprendidas 

• Resultados alcançados 

 

 

 
Das condições para todos os participantes: o palestrante é inteiramente responsável 
pela divulgação dos dados e informações do projeto, empresas ou pessoas envolvidas 
no case. Os organizadores do evento se isentam de qualquer responsabilidade quanto 
à divulgação destas informações. Serão disponibilizados os equipamentos tradicionais 
de palestra como microfone, datashow, etc. Caso o palestrante queira apresentar algo 
que necessite de uma infraestrutura diferente da tradicional, deverá comunicar aos 
organizadores com uma antecedência mínima de 30 dias  
 

Como se inscrever: o interessado em palestrar no evento deverá preencher a ficha de 
inscrição no link https://forms.gle/5aQcVVjdTxGA2Mra9 contendo os tópicos principais 
que serão abordados, dados do projeto que comprovem sua relevância, etc.  

https://forms.gle/5aQcVVjdTxGA2Mra9
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Grade do evento: a grade do evento é apresentada na tabela abaixo e poderá sofrer 
alterações conforme necessidades do evento. 
 

Horário 
de 

Início 

Horário 
de 

Término 
Duração Participantes Programação 

07:30 08:20 00:50  Abertura 

07:30 08:00 00:30 - Credenciamento 

08:00 08:20 00:20 

SEBRAE, 
SINDUSCON-

MG, ABRASIP-
MG, CBIM-MG, 
SEINFRA, DER e 

FIEMG 

Abertura e cordialidades 

08:20 12:30 04:10  Painel 1 - O ciclo do empreendimento 

08:20 08:50 00:30 Convite 

Palestra de Abertura: Metodologias de 
implantação (Processos de implantação, 
Metodologias ágeis, Gestão 3.0, Gestão de 
mudanças, etc) 

08:50 09:20 00:30 Concurso 
Palestra 1: Empresas de Projeto (Micro e 
Pequenas Empresas) 

09:20 09:50 00:30 Concurso 
Palestra 2: Empresas de Projeto (Média ou 
Grande) 

09:50 10:20 00:30  Coffee break e momento networking 

10:20 10:50 00:30 Concurso Palestra 3: Construtoras (Pequenas) 

10:50 11:20 00:30 Concurso Palestra 4: Construtoras (Grandes) 

11:20 11:50 00:30 Concurso Palestra 5: Proprietários 

11:50 12:30 00:40 
Participantes do 

painel 1 
Mesa redonda Painel 1 

12:30 13:30 01:00  Brunch e momento networking 

13:30 15:40 02:10  Painel 2 - BIM e outros agentes da construção 

13:30 14:00 00:30 Concurso Palestra 6: Fabricantes 

14:00 14:30 00:30 Concurso Industrialização 

14:30 15:00 00:30 Concurso Palestra 7: BIM para marketing 

15:00 15:40 00:40 
Participantes do 

painel 2 
Mesa redonda Painel 2 

15:40 18:00 02:20  Painel 3 - BIM em órgãos públicos, profissões 
e aprendizado 

15:40 16:20 00:40 
Órgãos públicos 

convidados 
Mesa redonda Painel 3: implantação em órgãos 
públicos 

16:20 16:50 00:30  Coffee break e momento networking 

16:50 17:20 00:30 
Convite: Profa. 

Regina 
Palestra 8: BIM e a reestruturação das 
profissões 
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17:20 18:00 00:40 
Academias 
convidadas 

Mesa redonda Painel 3: BIM nas academias e a 
reestruturação das profissões 

18:00 20:20 02:20  Painel 4 - Conclusão 

18:00 19:00 01:00 

SEBRAE, 
SINDUSCON-

MG, ABRASIP-
MG, CBIM-MG, 
SEINFRA, FIEMG 

CBIM-MG, SEBRAE, SINDUSCON-MG, ABRASIP-
MG, SEINFRA, DER e FIEMG e as ações para o 
setor 

19:00 19:40 00:40 Convite Palestra Magna 

19:40 20:10 00:30 
Participantes do 

painel 2 
Mesa redonda Painel 4 

20:10 20:20 00:10 

SEBRAE, 
SINDUSCON-

MG, ABRASIP-
MG, CBIM-MG, 
SEINFRA, FIEMG 

Considerações Finais e Encerramento 

 


