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Glossário de Termos e Siglas
Anteprojeto - Resultado final da solução arquitetônica proposta para a obra, considerando as exigências
das etapas anteriores (PO/SUMAI/CPPO/NPPPi/01 e PO/SUMAI/CPPO/NPPPi/02) devidamente
aprovados pela Unidade solicitante e com maior detalhamento do que nas etapas anteriores
CPPO – Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras
NPPPi – Núcleo de Planejamento, Projetos e Patrimônio Imobiliário
I.

OBJETIVO
Elaborar Anteprojeto de Arquitetura, baseado no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar
aprovados.

II.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Programa de Necessidades - Desenvolvido de acordo com PO/SUMAI/CPPO/NPPPi/01
Estudo Preliminar - Desenvolvido de acordo com PO/SUMAI/CPPO/NPPPi/02
Escopo para elaboração
ACERVO\UFBAMODELOS

de

projetos

de

arquitetura

-

Disponível

em:

APAF-

Documento de especificação técnica - Disponível em: APAF-ACERVO\UFBAMODELOS
III.

IV.

RESPONSABILIDADES


Profissional do NPPPi: Elaborar peças gráficas, memorial descritivo e especificação de materiais e
serviços; Avaliar material orçado



Chefe do NPPPi: Avaliar peças gráficas, memorial descritivo e especificação de materiais e
serviços; encaminhar produtos à Equipe de orçamento.



Equipe de Orçamento: Elaborar estimativa orçamentária.

PROCEDIMENTOS
Este procedimento só se inicia após a aprovação formal do estudo preliminar (PO/SUMAI/CPPO/NPPPi/02).

1. Profissional do NPPPi complementa peças gráficas – plantas baixas, corte e fachada.
São representações e instruções gráficas necessárias para os cálculos e desenvolvimento dos projetos
complementares, assim como para o bom funcionamento da edificação. Nesta etapa, detalhes
arquitetônicos não são essenciais exceto quando determinam uma solução diferenciada a ser desenvolvida
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nas etapas seguintes. As peças gráficas encontram-se discriminadas e são elaboradas de acordo com o
grau de definição previsto no Escopo para a elaboração de projetos de arquitetura.

2. Profissional do NPPPi elabora Memorial descritivo.
Documento técnico que apresenta a memória dos conceitos, partidos arquitetônicos, diretrizes e
adequações normativas (como cálculo de número de sanitários; de segurança contra incêndio etc.) do
projeto.

3. Profissional do NPPPi elabora Especificação de materiais e serviços.
Documento técnico que lista, descreve e instrui acerca dos elementos a serem utilizados na edificação ou
serviço. A especificação deve conter normativas e procedimentos de instalação dos materiais e suas
características essenciais (como dimensionamento e resistência). Padrão a ser utilizado conforme
documento de especificação técnica.

4. Profissional do NPPPi encaminha documentação elaborada nas etapas anteriores ao chefe NPPPi, via
ofício.
5. Chefe do NPPPi avalia produto elaborado pelo profissional do NPPPi.
Produto ok?
Sim  Chefe NPPPi encaminha material à Equipe de Orçamento.
Não  Produto retorna ao Profissional do NPPPi para correções.

6. Equipe de orçamento elabora Estimativa orçamentária e a encaminha ao Chefe do NPPPi.
Orçamento preliminar baseado em índices, como valor por metro quadrado de construção, de modo a
servir de parâmetro para avaliação de viabilidade do empreendimento e demais fins.

7. Chefe do NPPPi encaminha Estimativa orçamentária ao Profissional NPPPi.
8. Profissional NPPPi avalia se o material orçado está de acordo com as especificações.
Produto ok?
Sim  Profissional NPPPi reúne todos os produtos (especificação, memorial descritivo, peças gráficas e
estimativa orçamentária) e os encaminha ao Chefe NPPPi.
Não  Produto retorna à Equipe de Orçamento para correções.

Fim do processo.
V.

FÓRMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS
Não se aplica.
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