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PRÉPROJETO

Considerações sobre a formu
ção das Demanda

Demanda Formalizada



Você verá nesse manual uma
série de grupos e comissões. A principio
pode parecer estranho, e uma
burocratização do processo – afinal de
conta, as universidades já estão cheias
de grupos, para que inventar mais
tantos. Mas calma, em uma leitura
atenta, você perceberá que nas
composições dessas equipes, muitas
pessoas se repetem, na verdade
podendo estar envolvidas em todo o
processo. Já outras vão rodando, se
alterando, permitindo sem grandes
problemas a colaboração de vários
profissionais diferentes, no momento
certo.

Muitas das atribuições já são
realizadas comummente pelas
universidades – tratase aqui apenas de
mapeálas e formalizar com mais
precisão, em que momento e por
quem cada coisa é feita.

Entenda o fluxo de mudança
desses grupos como uma estratégia,
para a percepção formal de que se
passou de uma etapa a outra – e que
em cada momento desses, chave no
processo, os agentes precisam se reunir
e reorganizar suas metas de curto
prazo, favorecendo a visualização e
efetivação das mesmas.

GTEV – Grupo de Trabalho
de Estudo de Viabilidade.

Atribuições do GTEV



Caso já exista um pré
programa de necessidades, ótimo!
Provavelmente terá sido feito pelo
solicitante. Caberá a comissão fazer
uma análise crítica desse pré
programa, com participação do
solicitante, para aferir a viabilidade do
mesmo e fazer os ajustes necessários.

Produto 1  Programa de
Necessidades

É importante que a
apresentação do Programa de
necessidades seja elaborada com
quadros e tabelas, que sejam de fácil
consulta aos profissionais de projeto
que o utilizarão a partir daqui.

Validação –
Audiências Públicas





ESTUDO PRELIMINAR

GTEP – Grupo de Trabalho
de Estudo Preliminar.

É essencial a continuidade
desses membros para as dúvidas e para
consultar etapas anteriores, se
necessário.

Atribuições do GTEP



Produto 2
Estudo Preliminar



Validação  GTEV

Validação
Congregação

ESTEVES e FALCOSKI (2013)
ressaltam que:

Ou seja, as validações não

devem ser encaradas com apreensão

– com muitas cabeças observando é

natural surgirem mudanças. A

validação é uma garantia para que a

mudança surja em hora oportuna – e

não fora de hora, causando

retrabalhos e transtornos.





PROJETO INTERNO

GTPBI – Grupo de Trabalho
para o Projeto Básico
Interno.

Atribuições do GTPBI:

;



Produto 3a
Anteprojeto

A equipe deve avaliar que, em

casos de alterações que modifiquem

significativamente a volumetria, o

conceito, ou outra característica

importante de projeto, devese

novamente validar a situação em

congregação – explicando que a

alteração foi de caráter normativo.

Produto 3b
Projeto Básico Interno







LICITAÇÃO DE PROJETO (EM NÍVEL EXECUTIVO)

GTPLP – Grupo de
Trabalho para o
Planejamento da
Licitação de Projeto.





DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO

CFEX– Comissão de
Fiscalização do Projeto
Executivo.



Atribuições da CFEX



PRODUTO 4 – PROJETO
EXECUTIVO

Validação  GTEP e
comissão de
acompanhamento



Validação

Congragação

o

Mapeamento de pontos

críticos – buscar, principalmente no

caso de instalações especiais,

identificar as os pontos e

especialidades complementares que

têm mais potencial de gerar

transtornos, forem de maior

complexidade, ou que, pelo histórico

da instituição, a fiscalização de projeto

pode precisar de ajuda ou de mais

atenção.

Tratase de identificar o

“caminho crítico” do processo: onde o

desenvolvimento do mesmo pode

“empacar” com maior probabilidade.

Podem ser equipamentos

complexos, mas também condições

urbanas, áreas ambientalmente

delicadas, técnicas inovadoras ou cuja

instituição não tem Know How,

situações críticas no entorno ou mesmo

em reação à comunidade.



LICITAÇÃO DE OBRA

Contratar uma obra envolve

grande responsabilidade – e para lidar

com ela é necessário informação e

capacitação. A legislação é ampla e

dinâmica – manter uma biblioteca de

referências sobre esse assunto

atualizada no órgão é essencial. Além

disso, há capacitações sobre licitações

de obras que devem ser buscadas, de

preferência para todos os envolvidos.

Uma possibilidade é capacitar (e

sempre reciclar conhecimento) de

líderes nesses assuntos, que serão

também âncoras da instituição,

responsáveis por programas de

capacitação interno – disseminando o

conhecimento a todos.

GTPLO – Grupo de
Trabalho para o
Planejamento da
Licitação de Obras



Atribuições do GTPLO:



Considerando o princípio de

segregação de funções no setor

público, embora seja de extrema

importância a participação dos

envolvidos no projeto na contratação

de obras, por se tratar de uma

contratação de outro tipo de serviço, é

importante que a CEL seja liderada por

pessoas que não as fiscais de contrato

de projeto – que ainda manterão

contato com a empresa projetista, que

poderá ter seu projeto questionado

pelos licitantes da obra. Como

explanado, talvez seja mais

interessante o processo de

contratação ser capitaneado por

servidores da área de licitações, tendo

os servidores técnicos funções

primordiais de suporte.

Verificação por outros
profissionais

Verificação Planilha
Orçamentária x Projeto



Verificação de Diretrizes de
Obra.



OBRA (EXECUÇÃO)

CFTO – Comissão de
Fiscalização Técnica de
Obras



Os profissionais do câmpus

devem ser capacitados no

acompanhamento de obras, pois são

eles que estarão, no diaadia,

próximos à execução e

potencialmente enxergando falhas.

Também são eles que têm um contato

mais próximo com os futuros ocupantes

do edifício (ajudando a analisar e

balizar decisões de alterações) e com

a prefeitura local, caso seja necessário

intervenções legais para aprovações.

Por isso, acreditase que devam ser

priorizados para o acompanhamento

de obras. Caso o câmpus possua

profissionais habilitados, mas com

pouca experiência, a instituição deve

atuar na capacitação do mesmo 

tanto formal, através de curso e

treinamentos, quanto informal, por

exemplo, no acompanhamento de

profissionais mais experientes em outros

câmpus para verificação. O fiscal

técnico só deve ser de outros câmpus

se, de fato, não houver condições

para essa capacitação (por exemplo,

o câmpus estiver sem engenheiro, ou

com os profissionais já sendo fiscais de

outros contratos de grande porte).



Atribuições da CFTO:

Recebimento dos serviços





O EDIFÍCIO EM OPERAÇÃO





AVALIAÇÃO PÓSOCUPAÇÃO  APO



GTAPO – Grupo de
Trabalho permanente
para Avaliações
Pósocupação



Atribuições do GTAPO:

CAPOL Comissão de
Avaliação PósOcupação
Local





CONSIDERAÇÕES FINAIS e SUGESTÕES PARA
OS PRÓXIMOS PASSOS
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