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OBJETIVO: 
Orientar o aluno a compreender as atividades envolvidas no processo de projeto das edificações, as habilidades necessárias ao 
coordenador, os agentes envolvidos e a inserção do processo do projeto dentro da produção do empreendimento em construção 
civil. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Etapas do empreendimento 

• Fluxograma do projeto do produto edificação 

• Gestão da qualidade no processo de projeto 

• BIM: modelagem paramétrica no processo de projeto 

• Gestão de projetos para a produção de edificações com qualidade ambiental 

 

HORÁRIOS DA DISCIPLINA (TURMAS) 

2as feiras 
Turma A 08:20 às 10:00  
Turma B 10:20 às 12:00 
 

SOBRE A AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

• A avaliação da disciplina será constituída de um trabalho prático em grupo (TP) e uma avaliação individual (P) 

• A nota do trabalho prático (TP)  será a média das notas parciais (E1, E2, E3, E4 e E5) referentes às entregas das cinco etapas 
de desenvolvimento do trabalho. 

• A avaliação individual (P) versará sobre todos os temas tratados na disciplina, com ênfase nas lições aprendidas com o Traba-
lho Prático. 

• Haverá uma prova final (PF) para os alunos cuja média na disciplina não alcançar a nota 7,0 (sete) – necessária para a aprova-
ção direta. 
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SOBRE O TRABALHO PRÁTICO EM GRUPO (TP) 
• O trabalho da disciplina será em torno da gestão do processo de desenvolvimento do projeto de uma edificação residencial 

unifamiliar com aproximadamente 50 m2. Esta avaliação será composta por quatro relatórios parciais (E1, E2, E3, E4) com o 
andamento do trabalho e uma apresentação final (E5)  com o relato de todo o processo de projeto.. 

• A turma será dividida em grupos de ATÉ seis alunos que assumirão as seguintes funções: 

1. Arquiteto responsável pelo projeto arquitetônico e compatibilização 

2. Arquiteto responsável pelo lançamento estrutural 

3. Arquiteto responsável pelo desenvolvimento do projeto das instalações hidráulicas (água fria e quente) 

4. Arquiteto responsável pelo desenvolvimento do projeto das instalações de esgoto sanitário e águas pluviais 

5. Arquiteto responsável pela definição do perfil de sustentabilidade da edificação 

6. Coordenador do projeto 

Observação: Caso exista a necessidade de incluir um sétimo membro no grupo em função do número total de alunos na turma, este 
assumirá a função de responsável pelo projeto de gás canalizado. 

• De posse do terreno e do programa de necessidades (dado pelo professor), cada grupo deverá se organizar para desenvolver o 
projeto utilizando as técnicas de gestão tratadas em sala. As entregas parciais serão caracterizadas pelos documentos que evi-
denciam o andamento do processo de projeto.  

• As etapas se caracterizam da seguinte forma: 

ETAPAS Documentos a entregar 

Etapa  1: O coordenador deve garantir a definição: 

• da forma como a equipe de projeto se organizou, indicando os papéis de 
cada membro da equipe, o método de trabalho, as ferramentas computa-
cionais, e o cronograma de desenvolvimento elaborado para atendimento 
às datas-limite estabelecidas pelo calendário da disciplina 

• do perfil de qualidade ambiental definido pelo profissional responsável, e 
com anuência do coordenador e do grupo para a edificação; 

• das diretrizes de projeto a serem seguidas pela equipe, com informações 
para todas as disciplinas envolvidas). 

 Relatório com as informações da etapa. 

O Perfil de Qualidade Ambiental (pode consi-
derar o conjunto de metas ambientais estabe-
lecido pela certificação AQUA).  

Registro das diretrizes gerais de projeto. 

Etapa  2: o grupo apresentará os documentos que evidenciam o desenvolvimento 
do projeto ao nível do estudo preliminar, e também o relatório com as atas das 
reuniões realizadas, atualização do cronograma e relato dos problemas de gestão 
do processo de projeto encontrados até esta etapa. 

Apresentação do estudo preliminar (plantas e 
cortes) de todas as disciplinas 

Relatório de gestão 

Etapa  3: o grupo apresentará os documentos que evidenciam o desenvolvimento 
do projeto ao nível do estudo preliminar compatibilizado, e também o relatório com 
as atas das reuniões realizadas, atualização do cronograma e relato dos problemas 
de gestão do processo de projeto encontrados até esta etapa indicando pendên-
cias. 

Apresentação do estudo preliminar (plantas e 
cortes) de todas as disciplinas já compatibili-
zadas (ou seja, com as alterações necessá-
rias) 

Relatório de gestão 

Etapa 4: o grupo apresentará o projeto finalizado (ao nível de anteprojeto) com as 
pendências resolvidas  e também o relatório com os problemas de gestão do pro-
cesso de projeto encontrados. 

 

Entrega do projeto final – um único conjunto 
de plantas, cortes e fachadas com a indicação 
de todas as disciplinas compatibilizadas. 

Relatório de gestão (final) 

SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO: Apresentação do projeto e do relatório de gestão do 
processo de projeto indicando as soluções adotadas pela equipe. 

Apresentação em PowerPoint com soluções 
adotadas de gestão do processo de projeto e 
uma imagem do projeto completo. 

No SEMINÁRIO FINAL , a apresentação com cerca de 10 minutos devem evidenciar as soluções de gestão do processo de projeto 
adotadas pelo grupo no que se refere à: 
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− Gestão do tempo: pontos fracos e fortes; lições aprendidas; 

− Gestão de documentos: pontos fracos e fortes; lições aprendidas; 

− Gestão de pessoas: pontos fracos e fortes; lições aprendidas; 

− Gestão de requisitos: pontos fracos e fortes; lições aprendidas. 

A avaliação do seminário final considera as alternativas adotadas pelo grupo para a gestão do processo de projeto de forma a apre-
sentar o projeto da edificação completo e compatibilizado atendendo ao perfil de qualidade ambiental definido. 

CALENDÁRIO DA DISCIPLINA  
• TRABALHO PRÁTICO EM GRUPO (TP): 

− Primeira Etapa (E1) : 02 de outubro 

− Segunda Etapa (E2) : 09 de outubro 

− Terceira Etapa (E3) : 23 de outubro 

− Quarta Etapa (E4) : 13 de novembro 

− SEMINÁRIO APRESENTAÇÃO DO TRABALHO  (E5): 27 de novembro 

• AVALIAÇÃO INDIVIDUAL (P)  – 14 DE AGOSTO 

• PROVA FINAL (PF) – dia 21 de agosto às 10h30 (para as duas turmas) a ser realizada pelos alunos que não obtiveram média 
7,0 (sete) 

 

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO 
O cálculo da média considera o seguinte cálculo: 
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ATENÇÃO : 
1) Pede-se que o aluno não entre em sala após 20 minutos do horário. 

2) A presença será controlada, respeitando-se o direito a até 25% de faltas. 

Observação final: Conforme determinação da Coordenação de Graduação da FAU, alunos com mensagem na lista do 
professor (matrícula trancada, falta requisito, etc) não poderão ser considerados como inscritos na disciplina.  
Procurem regularizar sua situação junto à Coordenação de Ensino da FAU antes da realização da primeira avali-
ação. 
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