
UFCD 0891 – CAD 2D – peças e conjuntos com geometria simples | 25 horas

OBJETIVOS

o Desenhar peças e conjuntos com geometria simples em 2D.

CONTEÚDOS

 Introdução ao sistema e iniciação à geração geométrica
 Função das diversas áreas representativas no écrã
 Sistemas de coordenadas e de unidades permitidas
 Definição de entidade gráfica e não gráfica
 Comandos de controlo da visualização do desenho (cores, tipos de linhas, comandos de

texto)
 Gestão do desenho por camadas temáticas (Layers)
 Comandos de modificação das entidades de desenho
 Características das entidades e alteração de geometrias em CAD
 Utilização dos vários comandos de fixação e visualização
 Selecção e alteração de entidades
 Automatização do processo de trabalho/gestão do projecto
 Execução das entidades obtidas de outros
 Construção e aplicação de blocos
 Aplicação de atributos
 Comandos de qualificação do desenho
 Preencher áreas com um padrão tipo normalizado (hatch)
 Dimensionamento, manipulação gráfica do desenho
 Impressão do desenho
 Pré-visualização do desenho
 Configuração da impressão e identificação de aplicativos específicos nas diferentes áreas

de CAD

APOIOS SOCIAIS:

o A  participação  na  ação  de  formação  é  isenta  de  pagamento  de  propina  pelos
Formandos. 

o Subsídio de alimentação no valor de  4,52€/ dia de formação efetivamente frequentado,
com um mínimo de 3 horas de formação.

Nota 1: no caso dos ativos  empregados,  este subsidio  só será  atribuído desde qua a  formação
decorra em horário pós-laboral;
Nota 2: a atribuição deste subsídio está dependente da formação com assiduidade e aproveitamento.



COMO SE CANDIDATAR:

Para formalizar a candidatura deverá disponibilizar a seguinte documentação:

o Número do Cartão de Cidadão/ Bilhete de identidade e NIF
o Cópia do Certificado de Habilitações
o Comprovativo relativo à situação face ao emprego (empregado ou desempregado)
o CV atualizado 
o Comprovativo da titularidade do NIB 
o Ficha de pré-inscrição do IAFE devidamente preenchida e enviar para formacao@iafe.pt

INFORMAÇÕES:
IAFE – Instituto da Empresa

Tel.: 229 773 910
formacao@iafe.pt
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