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Relíquias
a um clique
de distância

Rayflex lança
biblioteca para
engenheiros
e arquitetos
Da Redação. A Rayflex,

Portal desenvolvido pela USP traz croquis
do Masp, Copan, Aeroporto de Congonhas e
igreja Nossa Senhora do Brasil, entre outros
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da capa)
Mais de 40 coleções, entre
400 mil desenhos e 100 mil
registros fotográficos, além
de maquetes e documentos
estão disponíveis no Acervo on-line da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da
USP (Universidade de São
Paulo), na capital paulista.
No site, por meio do nome do
artista ou do projeto podem
ser pesquisadas mais de 40
coleções.
Em meio aos destaques estão croquis do Masp (Museu

de Arte de São Paulo), com
projeto de Lina Bo Bardi;
do Edifício Copan, de Oscar
Niemeyer; e do Aeroporto de
Congonhas, desenhado por
Hernani do Val Penteado.
Também estão no site a Casa
Modernista (Gregori Warchavchik); o Conjunto Nacional
(David Libeskind); a Igreja Nossa Senhora do Brasil
(Bruno Simões Magro); o
Teatro Cultura Artística (Rino
Levi) e a produção gráfica do
Cauduro Martino Arquitetos
Associados.
Há ainda cerca de 150 cartazes
produzidos por alunos, docentes e servidores da faculdade a
partir dos anos de 1980.

SERVIÇO

Acervo. Anos de
história agora na web
USP/Divulgação

500

mil itens
Estão disponíveis no acervo
on-line da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo
da USP (Universidade de
São Paulo)

Na web.

Desenvolvido pela equipe
multifuncional da FAU-USP,
a ferramenta foi baseada na
plataforma Omeka, seguindo
o padrão Dublin Core de metadados, já usados por outras
universidades e instituições ao
redor do mundo.
Novos conteúdos serão disponibilizados conforme forem
catalogados. Para navegar no
portal basta acessar: http://
acervos.fau.usp.br.

.

fabricante de portas industriais, é a primeira empresa
brasileira no segmento a lançar uma biblioteca BIM (Modelagem da Informação da
Construção) para projetistas,
construtores e engenheiros.
Com o objetivo de facilitar
o dia a dia desses profissionais, a plataforma permitirá
um melhor planejamento e
gestão na execução da obra.
“A biblioteca irá contar diversos modelos de portas
para aplicações industriais
e logísticas”, disse em nota
Giordania R. Tavares, diretora executiva da marca.
Outro atrativo da ferramenta é ter toda a documentação
de um projeto armazenada
em um mesmo local.
“Os clientes conseguirão visualizar os aspectos da obra
e suas respectivas portas
com antecedência. Assim, a
BIM facilitará a realização de
orçamento do projeto”, finalizou a executiva.
Para cadastrar-se acesse o
site www.rayflex.com.br.

.

