
 

 

Disciplina: 
FAT 707 / 807 - GESTÃO DO PROCESSO DO PROJETO NA CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIOS 

Prof. Responsável: Mônica Santos Salgado  
Ementa: 
Conceito de qualidade do projeto (produto e processo), escopo de serviços e fluxo de desenvolvimento de projetos 
arquitetônicos, qualidade do projeto e sistemas de certificação, escopo para coordenação de projetos; modelagem 
digital nas etapas do processo do projeto; gerenciamento, coordenação e compatibilização de projetos; gestão do 
processo de projetos sustentáveis. 
Objetivos: 
Fornecer subsídios para a plena compreensão e aplicação dos conceitos e ferramentas da gerência do processo do 
projeto arquitetônico, visando à garantia da qualidade das edificações produzidas, considerando aspectos relacionados 
com a coordenação e compatibilização entre todos os projetos necessários à produção do ambiente construído. Entre 
os objetivos específicos pode-se citar: 

• Compreender o planejamento de empreendimentos em construção civil com ênfase na gestão de projetos 
(arquitetura, estrutura, instalações, outros) e a gestão das interfaces.;  

• Discutir as possíveis estruturas de organização de empresas considerando as etapas do projeto relacionando com 
a gestão nas obras; 

• Analisar os requisitos da norma de sistemas de gestão da qualidade (NBR ISO 9001, NBR ISO 10006) 
considerando as dificuldades inerentes às empresas de projetos e construção.; 

• Analisar os impactos dos programas governamentais voltados à melhoria da qualidade na construção civil (foco no 
PBQPh) na organização e funcionamento das empresas de projetos de construção; 

• Identificar os requisitos dos sistemas de certificação “verde” (construções com alta qualidade ambiental), 
relacionando-os com os requisitos dos sistemas de gestão da qualidade, gestão ambiental  e gestão da saúde e 
segurança nas empresas (NBR ISO 14001 e OHSAS 18001) visando ao esclarecimento sobre os pontos-chave da 
organização da empresa que pretende realizar a gestão de projetos sustentáveis. 

Avaliação: 
Cada mestrando/doutorando deverá desenvolver um trabalho individual dentro de um (ou vários) dos temas da 
disciplina. 
Os doutorandos deverão obrigatoriamente escolher um tema que tenha relação com a proposta de tese em 
desenvolvimento. 
São critérios para a avaliação do trabalho: 
- o conteúdo apresentado; 
- a qualidade e estrutura do texto que deve possuir obrigatoriamente: introdução, objetivo, justificativa, 

desenvolvimento com a metodologia adotada, conclusões/resultados obtidos e bibliografia adotada; 
- a relação com a pesquisa em desenvolvimento indicando as referencias que justificam a proposta (para 

doutorado); 
- a clareza e precisão na transmissão das informações e conceitos; 
- a qualidade da apresentação. 
Programa: 

Aula Tema 

1ª 
Apresentação da disciplina, dinâmica de trabalho e seminário de avaliação 
Idealização do empreendimento: o papel do promotor  
Projeto arquitetônico como produto e como processo 
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Objetivos da gestão do processo do projeto 

2ª 
Clientes e seus requisitos: uma definição 
Aspectos da qualidade do projeto 

3ª 
Coordenação de compatibilização de projetos 
Fases do desenvolvimento do projeto segundo modelo CTE (2001) 

4ª 
Coordenação de projetos 
Compatibilização de projetos 
A atuação do coordenador de projetos em cada etapa do processo. 

5ª 
Evolução do movimento pela gestão da qualidade 
Gestão do processo do projeto conforme a norma ISO 9001/2008 

6ª 
PBQP-H para as construtoras – SIAC-construtoras 
PBQP-H para a elaboração de projetos – SIAC-projetos 

7ª 
Tecnologia da informação e comunicação na gestão de projetos 
BIM e « Green » - a tecnologia da informação auxiliando a sustentabilidade ambiental nas edificações. 

8ª 
Gestão de pessoas e do capital intelectual 
Técnicas para administração do tempo 
Técnicas para mapeamento de processos e solução de problemas 

9ª Gestão do processo de projeto na produção de edificações sustentáveis 
10ª Seminário de avaliação 
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