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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

SOLICITAÇÃO DE PROJETOS 

Projeto de Arquitetura e Engenharia 

 

 

COMO SOLICITAR UM PROJETO? 

Para solicitações de projetos de arquitetura e engenharia, o solicitante (interessado) deverá prosseguir 

com os seguintes passos: 

1. Criar solicitação via digital no SIGAA (memorando eletrônico) e anexar requerimento (Anexo 

I) e encaminhar ao seu respectivo Centro/Pró-Reitoria/Secretaria para anuência com o seguinte 

grupo de informações:  

o Município; 

o Campus/Unidade Administrativa; 

o Edificação; 

o Justificativa da solicitação (instalação de novos equipamentos, ampliação do curso, 

etc); 

o Descrição da Necessidade (reforma, ampliação do espaço físico, nova edificação) e com 

programa de necessidades; 

o Material de referência (projetos existentes, fichas técnicas de equipamentos, etc); 

o Responsável pelo projeto1 (nome, e-mail, ramal); 

o Recursos Disponíveis – descrever, se existentes, e quantificar:  

 Recursos para contratação de projeto; 

 Recursos para contratação de obra. 

2. Centro/Pró-Reitoria/Secretaria, se de acordo, deverá encaminhar solicitação à Prefeitura 

Universitária – PREUNI. 

PROJETOS NOVOS, AMPLIAÇÃO E REFORMA: 

Os projetos de Arquitetura e Engenharia desenvolvidos na Universidade Federal do Piauí – UFPI, pela 

Prefeitura Universitária na Coordenação de Projetos deverão obedecer os seguintes caminhos para a 

elaboração de um projeto para implantação de uma nova edificação, ampliação e reforma na UFPI. 

O fluxograma apresenta as etapas internas e externas, os agentes envolvidos e/ou responsáveis em cada 

fase e os produtos gerados ao longo do processo. 

 

A intenção é permitir que o usuário compreenda a complexidade do processo, visualizando que desde 

a solicitação da demanda até o início da execução da obra, diversas atividades importantes e 

pertinentes devem ser procedidas e exigem recursos. 

As atividades apresentadas tratam de três grandes etapas:  

                                                           
1 Pessoa do setor solicitante, que será o contato responsável para o repasse de informações ou esclarecimento de 

dúvidas junto à equipe técnica da PREUNI. 
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1) SOLICITAÇÃO: Nessa etapa definem-se atividades que determinam o que o projeto irá 

atender. É nesta fase que serão detalhados pelo usuário (interessado) as necessidades e 

aspirações para a edificação. A partir da solicitação2, formalizada à PREUNI via SIGA (Sistema 

Integrado de Gestão e Atividades) a Administração avalia o interesse institucional sobre a 

mesma e analisa se a intervenção pode entrar na previsão orçamentária da UFPI. A partir de 

avaliação positiva nesta fase, conjuntamente com a Administração Central, é avaliado se o 

projeto será elaborado internamente na Coordenação de Projetos ou será contratado 

externamente. 

2) PLANEJAMENTO: Com as necessidades homologadas e o limite orçamentário definido 

inicia-se o processo de Planejamento da Edificação. Esta etapa dá início ao trabalho conjunto 

das duas coordenadorias da PREUNI (Coordenadoria de Planejamento e Coordenadoria de 

Projetos) na concepção da melhor solução para o atendimento da demanda, desde estudos de 

implantação, pré-dimensionamentos e estudos de volumetria até a conceituação da proposta da 

edificação (Estudo Preliminar). Nesta etapa, as viabilidades técnicas de urbanismo, ambiental e 

de infraestrutura são apresentadas. O conjunto destas informações definirá os limitantes da 

edificação (gabaritos máximo, ocupação máxima, áreas de preservação) e previsões da demanda 

que a edificação gerará para os sistemas existentes (infraestruturas - elétrica, cabeamento 

estruturado, água e esgoto – necessárias ou existentes que podem ser utilizadas). No Estudo 

Preliminar3, um dos produtos desta grande etapa – serão feitas reuniões com o(s) solicitantes (s) 

para obtenção de informações adicionais sobre as necessidades descritas e sobre as instalações 

necessárias (pontos elétricos, de água, esgoto, GLP, ar comprimido, ou outras particularidades 

do projeto) – é  a fase do projeto onde são previstas as soluções formais da edificação através 

da concepção e representação das informações técnicas e de elementos necessários ao inter-

                                                           
2 Observação: 

 As solicitações devem ser previamente discutidas e aprovadas em plenária do respectivo 

Centro/Departamento e Setor; 

 Montar processo com memorando assinado pelos interessados (Diretor (a) de Centro/Chefe de 

Departamento e demais), anexar ata de aprovação da plenária e encaminhar para a PREUNI, 

informando necessidades; 

 Anexar Requerimento (em anexo) devidamente preenchido, com as informações pertinentes. 

 Se o pedido referir-se ou que seja passível de ser desenvolvido pela manutenção, o mesmo será 

encaminhado para a Coordenadoria de Manutenção Patrimonial. 

 
3 Observação: 

 Ao final desta etapa é possível elaborar uma estimativa de custo. O detalhamento do orçamento 

só será possível com o projeto executivo de arquitetura e todos os projetos complementares 

prontos (estrutural, elétrico, hidráulico, etc.) executados numa etapa posterior. 

 Aprovação do Estudo Preliminar pelos envolvidos (Plano Diretor, solicitante, plenária 

departamental e Setor). 

 Ao aprovar, o solicitante mostra-se ciente de que o projeto atende suas necessidades. Alterações 

futuras somente podem ser feitas com restrições (demandam tempo, recursos e, dependendo da 

dimensão e natureza, podem inviabilizar o projeto). 

 No caso de serviços a serem executados pela manutenção da UFPI, após a aprovação do estudo 

preliminar, o projeto é encaminhado à manutenção para execução dos serviços. Nos demais 

casos, os recursos deverão ser requisitados. 
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relacionamento das diversas especialidades envolvidas (plantas, cortes, fachadas, elevações, 

detalhes, perspectivas, etc.).  Esta etapa de planejamento é necessária tanto aos projetos 

elaborados internamente quanto aos projetos terceirizados. 

 

3) PROJETO: Nesta etapa iniciam-se as especificações dos sistemas e materiais (Anteprojeto). É 

também nesta fase que os projetos (Projeto Legal) devem ser avaliados e aprovados por órgãos 

como a Prefeitura Municipal, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros para que possam então 

ser detalhados, quantificados, orçados e encaminhados para a contratação (Projeto Executivo). 

Em caso de terceirização desta etapa, a PREUNI, através da Coordenadoria de Projeto, também 

tem atividades relacionadas onde se destacam a fiscalização do contrato e a avaliação periódica 

do material elaborado pela contratada, pelos projetos. 

1) Estratégias de elaboração do Projeto executivo de arquitetura e projetos complementares 

a) Contratação de empresa, por licitação, para elaborar projeto executivo, projetos 

complementares e orçamento; ou 

b) Desenvolvimento de projeto executivo, projetos complementares e orçamento 

desenvolvidos pela equipe da PREUNI; 

Opção a) Contratação de empresa para elaborar Projetos Executivo e Complementares (os 

prazos são vinculados ao cumprimento da Lei de Licitações 8666/93) – Processo em aberto. 

 Alocação de recursos  

 Montagem do processo licitatório 

 Envio do processo para a Procuradoria Federal autorizar a execução do processo 

licitatório 

 Abertura de processo licitatório 

 Contratação de empresa para elaborar o projeto 

 Assinatura da ordem de serviço 

 Desenvolvimento dos projetos  

 Elaboração dos projetos executivos de arquitetura e complementares (estrutural, 

hidráulico, elétrico, quantitativo de materiais, orçamento) 

 Acompanhamento e fiscalização de projetos pela equipe da PREUNI 

 A finalização dos serviços depende do cumprimento do contrato pela empresa 

Opção b) Desenvolvimento de Projetos Executivos e Complementares pela PREUNI 

 Depende da complexidade do projeto, da obra e dos trabalhos técnicos 

 Análise das condições estrutural, elétrica, hidráulica, etc. 

 Desenvolvimento dos projetos 

 Elaboração de orçamento 

 Envio para a Coordenadoria de Planejamento. 
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ANEXO I 

MODELO DE REQUERIMENTO DE PROJETO – PREUNI 

 
REQUERIMENTO DE PROJETOS 

Processo nº Memorando n° 

Município: Campus: 

Edificação: 

Setor: Departamento: 

Responsável 1:  e-mail: 

Fone / ramal: 

Responsável 2: e-mail: 

Fone / ramal: 

 

Finalidade do Projeto: 

Obra nova (   ) Ampliação (   ) Reforma (   ) Manutenção (   ) 

 

Recurso Alocado?  

Para projetos complementares NÃO (   )  

 SIM (   ) Fonte:  Valor:  

Para obras NÃO (   )  

 SIM (   ) Fonte:  Valor:  

 

Área já definida pelo plano diretor? 

SIM (anexar mapa de locação) NÃO  
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 

AMBIENTE NÚMERO 

MÁX. DE 

USUÁRIOS 

MOBILIÁRIO 

NECESSÁRIO 

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (anexar manual do 

equipamento, detalhar especificações, dimensões, potência, 

voltagem, outros) se há necessidade de pontos de gás (tipo e 

quantidade) 

Observações 

(legislação 

pertinente¹, uso 

especial) 
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JUSTIFICATIVA ² (Para inclusão no Projeto Básico) 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 

¹ Para Laboratórios, hospitais, áreas com proteção radiológica, clínica, etc. 

² A Justificativa é necessária para que a Procuradoria Federal possa analisar o Processo (para inclusão no Projeto Básico). 

OBS: Todos as informações solicitadas no requerimento são obrigatórias para a apreciação da solicitação. 

Anexar qualquer outra documentação ou informação pertinente que auxilie na elucidação da demanda requerida. 
 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura / carimbo 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura / carimbo 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura / carimbo 


