
duração 
30 horas 
 
datas de realização 
13, 15, 20, 22, 27 e 29 de 
nov’18 
4, 6, 11, e 13 de dez’18 
 
horário 
Das 19:00 às 22:00 
 
preço de inscrição 
260 € 
 
descontos 
20% de desconto = 208€ para 
quem efetivar (pagar) a inscri-
ção até um mês antes do iní-
cio da formação 
  
25% de desconto = 195€ para 
estudantes e recém licencia-
dos 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após pagamento 
  
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
local de realização 
Instalações da UNAVE/ Uni-
versidade de Aveiro 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt 
 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Fusion 360 é um software paramétrico da Autodesk, com versões nativas para 
ambiente Mac e Windows, dirigido a designers, engenheiros e arquitetos. Para além 
das ferramentas de modelação 3D de sólidos e superfícies, integra ainda no mesmo 
ambiente gráfico e altamente intuitivo, ferramentas de renderização integrada, 
animação 3D, geração automática de desenhos técnicos, conversor para máquinas 
CNC/CAM com simulação gráfica das operações e ferramenta para cálculos de 
esforços dinâmicos e estáticos. 
 
Apresentado como uma evolução do Autodesk Inventor, Fusion 360 é uma 
plataforma desenhada para colaboração em nuvem, que permite partilhar 
instantaneamente todas as versões do projeto, ideias e comentários. Através de app 
é possível aceder e interagir também através de dispositivos móveis. 
 
 
objetivos gerais  
Pretende-se com este curso que os formandos adquiram ferramentas para projetar e 
modelar objetos técnicos, desenvolver conceitos e explorar soluções estéticas para 
os seus projetos. 
 
objetivos específicos 
Concluída a formação os formandos deverão poder criar modelos 3D em formato 
sólido e/ou superfícies, assemblar conjuntos, planificar automaticamente chapa 
conformada, criar imagens foto realistas através de aplicação de texturas, luzes, 
cenários e decalques, criar animações de simulação de funcionamento, criar 
desenhos técnicos 2D baseados em modelos tridimensionais e gerar ficheiros para 
impressoras 3D. 
 
destinatários 
A versão iniciação é destinada a profissionais e estudantes das áreas do Design, 
Engenharia e Arquitetura. 
Utilizadores sem conhecimentos prévios de modelação tridimensional que pretendam 
ganhar competências em desenho CAD. 
 
Os participantes neste Curso terão de trazer os seus computadores portáteis com a 
instalação do Fusion 360 (versão ‘trial’ https://www.autodesk.com/products/fusion-360/free
-trial). 
 
conteúdos programáticos 
TP1 – 3h - Introdução ao Fusion 360, interface e principais ferramentas. Desenho 
vetorial. 
TP2 – 3h - Conceito de extrusão.  
TP3 – 3h - Conceito de revolução.  
TP4 – 3h - Conceito de varrimento e transição.  
TP5 – 3h - Ferramentas de assemblagem e constrangimentos. Criação de desenhos 
técnicos. 
TP6 – 3h - Criação de animações funcionais ou de montagem. 
TP7 – 3h - Criação de superfícies. 
TP8 – 3h - Planificação de chapa. 
TP9 – 3h - Renderização. 
P10 – 3h – Teste de avaliação 

Autodesk - Fusion 360 



métodos pedagógicos a utilizar 
Em todas as sessões serão propostos vários exercícios práticos desafiando os formandos a 
aplicar nesses trabalhos os conhecimentos e competências apreendidas na componente 
teórica. 

A coordenação científico-pedagógica e formação é da responsabilidade 
do Professor Doutor Eduardo Jorge Henriques Noronha, Docente do De-
partamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro,  

É Professor Auxiliar Convidado na Universidade de Aveiro, onde leciona 
as disciplinas de Projeto em Design e Desenho no 2º ano de licenciatura 
em Design. Fundador do atelier noronhadesign, Lda, onde exerce funções 
de CEO. Colabora com a Indústria em regime de consultoria onde procura 
integrar a gestão vertical do design nas organizações. 

Licenciado em Design na Universidade de Aveiro, em 2008 e doutorado em Gestão do De-
sign, em 2017. Investigador do ID+ (Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura). 

 

coordenador e formador 
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