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  Programação VB.NET para AutoCAD 
  

Objetivo geral 
Criar e executar programas em VB.NET, permitindo uma adaptação do 
AutoCAD a funções específicas e programar a comunicação com outros 
programas. 
 
Objetivos específicos 
Instalar e interpretar os vários elementos do Visual Estúdio Expressa. 
Identificar as potencialidades da interface de programação AutoCAD.NET. 
Identificar a estrutura de dados do formato DWG. 
Adicionar as livrarias de objetos necessárias à programação. 
Carregar e executar projetos VB.NET. 
Criar e editar entidades no AutoCAD a partir de programação. 
Controlar o comportamento dos programas na ocorrência de erros. 
Ligar o AutoCAD a outros programas, como o Excel. 
Transferir programas VBA para VB.NET. 
 
Destinatários 
Estudantes e profissionais de arquitetura, engenharias, projecto e de 
todas as áreas que envolvam desenho técnico. 
 
Pré-requisitos 
Aconselháveis conhecimentos correspondentes ao Curso de AutoCAD 
Fundamental. 
 
Metodologia 
A formação é essencialmente prática e pretende-se que seja muito 
participativa. Após breves exposições e demonstrações da matéria pelo 
formador, os formandos realizam exercícios adequados, com grau 
crescente de dificuldade. 
 
Salas 
Até 12 formandos. Um computador por formando e monitor de 19". 
Projetor vídeo. 
 
Horários 
Manhãs - 09h30 - 13h00 
Tardes - 14h00 - 17h30 
Pós-laboral - 18h00 - 21h30 
Sábados ou Domingos - 09h30 às 17h30 
 
Avaliação 
Avaliação contínua, com base nos exercícios resolvidos ao longo da 
formação.  
 
Certificação 
Certificado de Formação Profissional QualiCAD. 
Certificado de Conclusão Autodesk. 
Emissão de Certificado SIGO (de acordo com a Portaria 474/2010 de 8 de 
Julho, plataforma Sigo) 
 
Material distribuído 
Manual adequado ao curso, João Santos (em formato digital). 

Conteúdo programático 
Introdução ao Visual Studio.  
Estrutura de projeto.  
Carregamento e execução de projetos. 
Linguagens VB para .NET. 
Conceitos fundamentais do ambiente de 
programação AutoCAD .NET. 
Objetos e coleções.  
Propriedades e métodos.  
Controlo do ambiente AutoCAD. 
Criação e edição de entidades. 
Controlo de erros.  
Ligações com outros programas. 
Passagem de programas VBA para VB.NET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 horas 
(08 sessões) 

 
320,00 € 

(+ IVA) 
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