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MODELAGEM FACULDADE VIRTUAL 3D EM PRIMEIRA PESSOA  

RESUMO 

 A modelagem 3D ou virtualização 3D, é muito requisitada em indústrias para fins de 

gestão e organização de forma mais didática possível para os funcionários da empresa. Visando 

melhor apresentar a universidade para funcionários, alunos e visitantes, fez-se a busca para a 

virtualização da Uniesp com Campus em Hortolandia. Utilizando métodos técnicos no programa 

Maya da autodesk, um dos mais requisitados no mercado industrial para este fim, conseguiremos 

desenvolver uma plataforma 3D em primeira pessoa onde seja possível apresentar a qualidade de 

serviços prestados, além da estrutura educacional e suas funcionalidades na Uniesp-Hortolândia 

conforme a metodologia e procedimento de segurança ICS (Ianaguivara, Candiago e Silva). O 

aperfeiçoamento das técnicas em modelagem 3D requer tempo,  e exige noções matemáticas, para 

o uso de muitos auxiliadores  durante a modelagem ,  deste modo, usando os conceitos técnicos 

selecionamos um objeto e o moldamos desde então para desenvolver com precisão o que é 

chamado de Polygon Mesh(Malha de Polígonos) formando então toda a estrutura desejada, logo 

toda a parte da estrutura da unidade Uniesp-Hortolandia foram criadas a partir do principio de um 

polígono . O campo tridimencional é formado por três  eixos, X, Y, Z que os mesmos definem  

respectivamente largura, altura e profundidade onde deve-se haver  conceitos de dimensões de 

estruturas e espaços  de cada objeto.
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OBJETIVO 

Esse trabalho terá como objetivo operar os desafios academicos por uma plataforma em 

primeira pessoa. Usando técnicas de modelagem no Maya Autodesk, criar um 

mapeamento/virtualização da universidade onde seja possível apresentar com maior 

flexibilidade didática, funcionalidades e dimensões de espaços de cada um dos setores 

através da virtualização 3D. 

 

INTRODUÇÃO 

  A modelagem requer técnica e aperfeiçoamento a cada dia, além de noções mátematicas para 

identificar para que servem muitos dos facilitadores ali presente durante a modelagem. Através 

de arestas, vértices e faces, que durante a modelagem passam a se chamar edge, vertex e faces, 

noção de escala e tamanho dos objetos criado é possível reproduzir fielmente e com precisão 

físicas detalhes e dimensões de cada estrutura do que se pretende virtualizar, deste modo, 

fazendo com que as faces se conectem e criem o que são chamadas de Polygon Mesh(Malha de 

polígonos), para formar a estrutura do corpo planejado. A estrutura pode ter muitas ou poucas 

faces, sendo levado em consideração o que se da pra fazer com uma, duas ou mais faces e suas 

arestas e vertices fazendo com que seja aproveitada na estrutura para que não interfira na forma 

do objeto. Logo para começar a modelagem, deve-se ter noção do plano tridimencional dos 

eixos, tais como, largura, altura e profundidade, respectivamente X(Em vermelho), Y(Verde) e 

Z (Azul); 

 

(Fonte: do autor.) Figura 1. Representação dos eixos. 

 



UNIESP- CAMPUS 

HORTOLÂNDIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A modelagem dos prédios da Uniesp – Hortolandia está sendo desenvolvida de forma mais 

realista e precisa de sua estrutura e espaço. 

 

(Fonte: do autor) Figura 2 – Imagem frontal do projeto. 

A figura 2 e respectivamente as figura 3 e figura 4 mostra o desenvolvimento frontal da parte 

externa do bloco da faculdade que está sendo virtualizado, a medida em que o projeto avança,  

da pra observarmos toda infraestrutura para deficientes e medidas de segurança que oferece a 

universidade aos clientes, funcionários e visitantes. A plataforma, também leva a sério toda  a 

segurança, pois será um ponto a ser observado, podendo em algum incidente localizar mais 

precisamente os pontos estrategicos posicionados os extintores e saídas de emergencias de cada 

bloco. 

 

Fonte: do autor) Figura 3 – Imagem ampla do projeto.
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(Fonte: do autor) Figura 4 - Imagem lateral do projeto. 

 

(Fonte: do autor) Figura 5 – Imagem ampla lateral do projeto. 

Em uma perspectiva mais ampla, podemos observar cada espaço, estrutura do bloco e cada 

ponto de funcionamento e seus serviços, na Figura 6 observa-se  o começo interior do bloco , 

com o direcionamento da camera voltada pra entrada do Anfiteatro no bloco. O mobiliamento 

funciona a medida em que  a estrutura daquele espaço está ficando pronta, como podemos ver 

alguns móveis já em seus respectivos lugares, como sugere a imagem da Figura 7 observamos a 

sala de estudos e na Figura 8 a biblioteca. 
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(Fonte: do autor) Figura 6 – Imagem de dentro do projeto. 

 

(Fonte: do autor) Figura 7 – Imagem de dentro do projeto, sala de estudos e biblioteca. 

 

(Fonte: do autor) Figura 8 – Imagem de dentro do projeto, biblioteca. 

 

DISCUSSÃO 

Será investigado mais informações e detalhes sobre a estrutura para que assim seja 

representado fielmente a obra real, com estudos focados voltados para a obtenção de 

resultados específicos tais como, melhoria da realidade, e ampliação da modelagem para 

todos os blocos da Uniesp-hortolandia.
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RESULTADOS PRELIMINARES 

O que espera dos resultados preliminares é, conseguir passar uma obra fiel, ajudar de 

uma forma mais fléxivel a lidar com os desafios do mundo acadêmico aperfeiçoando 

cada vez mais a habilidade tecnica e leitura dos ambientes, dimensões físicas e 

tridimencionais dos espaços, para que outros projetos sejam reproduzidos a partir deste 

conhecimento. 
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