
 

 
 

Boa Vista-RR, 09/03/2018 

 

No dia 28/2/2019 entre 13:30 as 16:30 (horário de Brasília) participei da 

Reunião de discussão do GT da Norma NBR 15965 e ISO 12006/2 Tendo em 

vista minha indicação para esse fim. 

A reunião teve a seguinte pauta. 

- Leitura e aprovação da minuta de ata da 1ª. reunião de 2019; 

- GT Elaboração de Tabelas: apresentação da composição do GT e Plano 

de Ações desse GT; 

- GT Sistema de Gestão de Termos: apresentação da composição do GT 

e Plano de Ações desse GT; 

- GT Objetos BIM: apresentação da composição do GT e deliberação das 

ações para publicação dos Textos-Bases, para lançamento do novo item 

no GEP, como NOVO ITEM DE TRABALHO (NIT); 

- GT Processos BIM: apresentação da composição do GT e deliberação 

das ações para publicação dos Textos-Bases, para lançamento do novo 

item no GEP, como NOVO ITEM DE TRABALHO (NIT); 

- GT BIM para Infraestrutura: apresentação da composição do GT e Plano 

de Ações desse GT; 

- GT Arquitetura de Dados BIM: apresentação da composição do GT e 

Plano de Ações desse GT; 

- Outros assuntos. 

 

 

 



 

 
 

Apesar de ser uma reunião democrática e com a permissão para 

deliberações, por ser a minha primeira participação, preferi observar e conferir 

quem eram os coordenadores para assim estar construindo uma relação de 

maior participação futura. 

Durante a reunião, tive dificuldades para acesso ao material anexo, o que 

me impediu ainda mais o entendimento dos assuntos abordados, isso, foi 

resolvido em momento posterior. 

Estou em contato direto com membros do comitê, que como falado acima, 

me permitiram acesso aos arquivos do grupo. Desse modo, estou os estudando 

para assim, ser mais atuante em algum grupo o qual eu verificar que posso 

contribuir. 

 

 

O que tenho a relatar que o assunto é amplo, complexo e vários colegas 

do Brasil tem se debruçado em várias linhas afim de termos uma Norma Técnica 

adequada a nossa realidade. 

Assim que tiver mais informações permitidas quanto a construção , 

delinear e formas de participação na construção dessas normas repasso a todos. 

 

Agradeço a indicação e confiança do presidente Nivaldo Vieira Jr para 

participar da reunião. 

 

 


