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RESUMO 

Este trabalho analisa a estrutura organizacional de escritórios de arquitetura de médio 
porte, utilizando como estudo de caso o escritório Jayme Bernardo Arquitetura e 
Design. Apresenta a metodologia Scrum e como ela funciona e propõe a inserção 
dessa metodologia em escritórios de arquitetura de médio porte, traçando um paralelo 
entre as deficiências contidas no gerenciamento dessa tipologia de escritório e como 
o Scrum pode contribuir para ameniza-las.  

 

Palavras Chave: Gerenciamento de projetos; Metodologias ágeis; Arquitetura; 

Scrum. 

    



 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the organizational structure of architectural firms, using as a case 
study the Office Jayme Bernardo Arquitetura e Design. Also, presents the Scrum 
methodology and how it works and proposes the insertion of this methodology in 
architectural offices, drawing a parallel between the shortcomings in the management 
of this type of Office and how Scrum can contribute to mitigate them.  
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1. INTRODUÇÃO  

No meio da construção civil – seja você arquiteto, engenheiro, mestre-de-obras 

ou vendedor de qualquer tipo de insumo para construção civil –a palavra projeto 

imediatamente remete à desenhos e especificações técnicas de um projeto de 

construção civil e tudo que acompanha esse tipo de projeto. Não por acaso, sempre 

que questionada sobre sua pós-graduação, a autora, arquiteta, teria que explicar que 

o termo “Projeto” no nome “Gerenciamento de Projetos” se refere a qualquer forma de 

projeto e não apenas aos projetos de construção civil.  

De toda forma, é muito pertinente afirmar que uma arquiteta cursando tal pós-

graduação o faça para poder gerenciar seus projetos; afinal, todo projeto de 

construção civil necessita de pessoas encarregadas por gerenciar a obra, as equipes, 

os insumos, as etapas, o cronograma, os fornecedores, etc. Mesmo antes do início da 

obra, na etapa de desenvolvimento do projeto, também será necessário gerenciar 

equipes, etapas, cronograma, fornecedores, clientes, expectativas, etc.  

Nesse contexto, imagina-se que o gerenciamento profissional de projetos esteja 

presente nas duas etapas, visto que as duas necessitam ser gerenciadas. Porém, a 

autora presenciou, ao longo de sua experiência profissional, um maior engajamento 

das empresas em construir metodologias de gerenciamento na etapa de obras do que 

na etapa de projetos. Mais do que isso, teve a impressão de que o gerenciamento de 

projetos profissional é muito mais aplicado e difundido em outros setores do que no 

de construção civil, mais especificamente na área de arquitetura. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que nos cursos de arquitetura e urbanismo 

pouco ou nada se fala sobre gerenciamento de projetos, basta observar a grade 

curricular de uma das mais importantes faculdades de arquitetura do Brasil, a FAU 

USP (Anexo I). A falta da abordagem do gerenciamento de projetos na formação de 

um arquiteto acaba por ser muito confusa, uma vez que o trabalho desse profissional 

é voltado inteiramente para projetos. Arquitetos e urbanistas vivem de projetos; 

projetos residências, comerciais, de mobiliário, projetos cenográficos, projetos de 

estrutura urbana, projetos viários, projetos de praças, parques, de zoneamento, etc. 
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Conforme os escritórios de projeto crescem e é observada a necessidade de 

maior organização, muitos buscam a profissionalização do gerenciamento de projetos 

e introduzem na sua rotina as boas práticas do gerenciamento. Quando o fazem, 

esses escritórios já estão se transformando em grandes empresas e já têm uma maior 

complexidade organizacional. Até ser observada a necessidade de mudança, as 

equipes sofrem com atrasos, falta de informação, excesso de correção e 

incompatibilidades, e a culpa é vinculada ao cliente, ao fornecedor, ao chefe, ao 

software, e geralmente não se enxerga uma solução muito viável principalmente por 

não se ter a clareza da raiz do problema. Assim, atrasos e correções excessivas são 

praticamente uma regra, se não houver correria na plotagem da entrega é por que não 

vai ser entregue. 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

A carência de processos gerenciais em escritórios de arquitetura de pequeno e 

médio porte, pode, de forma generalista, maximizar os problemas relacionados às 

constantes demandas de excessivas correções, muitas vezes derivadas de alterações 

de escopo, e aos cronogramas mal definidos que acarretam em atrasos nos projetos. 

Além disso, a dinâmica na demanda de projetos do escritório também afeta o fluxo de 

trabalho no ambiente de projeto, principalmente a forma como essa demanda é 

absorvida. 

As excessivas alterações de escopo, os cronogramas mal definidos e a forma 

como o escritório absorve a demanda de projetos, são os principais problemas 

encontrados na grande maioria dos escritórios de arquitetura e que levam, clientes e 

profissionais, a altos níveis de frustração. 

Dessa forma, esta autora busca compreender como os processos de 

gerenciamento de projetos, apresentados pelo Guia PMBoK®, aliados a uma 

metodologia de gerenciamento, podem ser introduzidos em escritórios de médio porte 

de arquitetura de modo a minimizar esses principais problemas. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL  

O presente trabalho tem por objetivo geral demonstrar a importância do 

gerenciamento de projetos e propor uma metodologia de gerenciamento de projetos 

em escritório de arquitetura de médio porte, com base em metodologias existentes 

que sejam compatíveis com a realidade da empresa, por meio do estudo de caso de 

uma empresa existente, de forma a minimizar a deficiência de gerenciamento e 

agregar valor a rotina de projetos no ambiente de trabalho.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Validar os problemas identificados dentro dos projetos de arquitetura;  

 Investigar o tratamento dado aos problemas, durante o projeto;  

 Identificar quais ações dentro das boas práticas de gerenciamento de 

projetos podem ser implementadas;  

 Propor a introdução de uma metodologia de gerenciamento adaptado à 

realidade dos escritórios de arquitetura de médio porte.   

1.3 JUSTIFICATIVAS 

Muitos escritórios de arquitetura de médio porte não possuem gerenciamento 

de projetos em nível profissional. Ainda que tenham uma estrutura que justifique a 

implantação de metodologias gerenciais, os projetos acabam por serem coordenados 

de forma empírica.  

Como resultado disso, avaliações errôneas da quantidade de tempo 

demandada para um determinado projeto, constante correções e inconsistência nas 

informações são considerados normais, muitas vezes chegando a fazer parte do 

escopo dos projetos dentro do escritório de arquitetura. Outro desafio da maioria dos 

escritórios de arquitetura é lidar com a demanda de projetos, muitas vezes inconstante 
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e imprevisível. A forma como o escritório absorve essa demanda e lida com ela é 

crucial para o bom funcionamento do escritório.  

Foi motivada pelo cenário caótico do gerenciamento de projetos em escritórios 

de arquitetura de médio porte, que a autora se propôs a pesquisar de que maneira a 

aplicação de processos gerenciais pode minimizar os principais problemas 

relacionados aos projetos. 

1.4 METODOLOGIA 

A observação dos problemas encontrados no dia-a-dia dos escritórios de 

arquitetura, mas especificamente usando como estudo de caso o escritório Jayme 

Bernardo, Arquitetura e Design, além da própria experiência da autora em outros 

escritórios de porte e abordagem similares, serve de base para o cenário de inserção 

de uma metodologia de gerenciamento de projetos adequada a esta realidade. 

O conhecimento adquirido durante o MBA de Gerenciamento de Projeto, tendo 

como principal embasamento o conjunto de práticas de gerenciamento de projetos 

apontados pelo PMI, através do Guia PMBoK, orientou essa autora a buscar 

metodologias que se enquadrassem no perfil do ambiente de trabalho estudado. 

Aliando a análise do ambiente de trabalho e este conhecimento, foi feita uma 

pesquisa bibliográfica a respeito das metodologias ágeis e, através de reuniões 

periódicas no escritório usado como estudo de caso, foi sendo validada a praticidade 

da aplicação dos processos metodológicos levando em consideração o ambiente pré-

existente e suas variáveis. 

O levantamento de informações e a validação das propostas de inserção de 

novas metodologias foram feitos através de reuniões semanais com a gerente de 

projetos do setor de projetos. Nessas reuniões eram apontadas as características de 

interação da equipe, as formas de trabalho, as dificuldades encontradas no 

gerenciamento, as metodologias e processos já utilizados e a dinâmica do escritório 

como um todo. Durante a fase de pesquisa junto à empresa foram apresentadas 

propostas de metodologias e processos que poderiam ser inseridos na empresa. 

Essas propostas não puderam ser implementadas e avaliadas pois não haveria tempo 
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hábil para tal. Assim, a própria gerente de projetos dava sua visão sobre como 

acreditava que as propostas poderiam ser inseridas e, dentro da sua experiência, 

analisava se elas eram válidas ou não para o que se propunham.  

Dessa forma, em conjunto, esta autora e a gerente de projetos do escritório 

Jayme Bernardo, chegaram a várias conclusões e reflexões que são apresentadas 

neste trabalho. 

1.5 FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A pesquisa aqui apresentada faz parte do trabalho de conclusão de curso 

apresentada ao curso MBA de Gerenciamento de Projetos do Programa FGV 

Management da Fundação Getúlio Vargas. Este trabalho está organizado em três 

capítulos de desenvolvimento somados aos capítulos de introdução, conclusão e 

possíveis desdobramentos.  

O segundo capítulo faz uma breve análise sobre o ambiente de projeto existente 

nos escritórios de arquitetura de médio porte em que a autora teve acesso durante 

sua vida profissional, e analisa mais especificamente o escritório Jayme Bernardo 

Arquitetura e Design, da cidade de Curitiba, o qual será usado como estudo de caso. 

O capítulo seguinte, faz um levantamento das boas práticas do gerenciamento 

de projetos abordados pelo PMBoK e do Scrum como metodologia ágil, analisando 

como esses processos e essa metodologia interagem entre si. 

O quarto capítulo propõe uma aplicação da metodologia ágil direcionado para 

o escritório que foi tomado como estudo de caso e para outros escritórios que 

enfrentem problemas similares de gerenciamento. 
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2. ANÁLISE DO AMBIENTE DE PROJETO EM ESCRITÓRIOS DE 

ARQUITETURA 

Como expresso no capitulo de introdução, esta autora presenciou, ao longo de 

sua experiência profissional, um maior engajamento das empresas em construir 

metodologias de gerenciamento na etapa de obras do que na etapa de projetos. 

Confirmando tal observação, Gontijo (2015) cita que o setor de produção de 

edificações vem recebendo melhorias em seus processos de produção desde a 

década de 70, enquanto que são rudimentares as iniciativas em favor do setor de 

projetos. A mesma autora traça o seguinte panorama quanto aos projetos de 

arquitetura e quanto ao perfil do arquiteto brasileiro: 

Historicamente, os projetos de arquitetura têm sido desenvolvidos de 

forma não planejada, fragmentada, com um foco restrito ao produto final, 

desvinculado dos múltiplos processos que compõem universo 

projeto/execução. O perfil comum do arquiteto no mercado brasileiro tem 

se caracterizado por um distanciamento dos processos de produção 

racionalizados. O arquiteto, talvez por sua atribuição de “criador”, muitas 

vezes, tende a cultuar sua autossuficiência e a considerar que talento e 

criatividade são suficientes para bons resultados e clientes satisfeitos. 

(GONTIJO, 2015, disponível em: <http://www.aea.com.br/blog/gestao-

de-projetos-em-empresas-de-arquitetura-de-pequeno-porte/>) 

 

Antes de analisar mais a fundo o ambiente de trabalho, observa-se a 

importância em alinhar alguns termos e suas definições. Em se tratando de uma 

organização que depende da comercialização de projetos, as definições de projeto se 

confundem dentro de um escritório de arquitetura. O termo projeto arquitetônico é 

definido pelo conjunto de desenhos e documentações que dão suporte à construção 

de uma edificação; se refere ao produto final dos esforços empreendidos pelos seus 

criadores, e, muitas vezes, no ambiente de escritórios de arquitetura faz-se referência 

a ele apenas como projeto. Para este trabalho, seguimos utilizando o termo projeto 

arquitetônico. 

 

http://www.aea.com.br/blog/gestao-de-projetos-em-empresas-de-arquitetura-de-pequeno-porte/
http://www.aea.com.br/blog/gestao-de-projetos-em-empresas-de-arquitetura-de-pequeno-porte/


7 

 

 

Já a definição de projeto apresentada pelo PMI é a seguinte:  

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo. A natureza temporária dos projetos indica 

que eles têm um início e um término definidos. [...] Cada projeto cria um 

produto, serviço ou resultado único.[...] Por exemplo, prédios de 

escritórios podem ser construídos com materiais idênticos ou similares e 

pelas mesmas equipes ou equipes diferentes. Entretanto, cada projeto de 

prédio é único, com uma localização diferente, um design diferente, 

circunstâncias e situações diferentes, partes interessadas diferentes, etc. 

(Guia PMBOK®, Quinta Edição, 2013, p. 2).   

Portanto, enquanto o projeto arquitetônico é um produto, o projeto é um esforço 

temporário para a criação desse produto.  

Partindo dessas definições o conceito de gerente de projetos também pode ser 

confundido no ambiente de escritório de arquitetura. Em muitos casos o gerente de 

projetos é na verdade o gerente do projeto arquitetônico enquanto produto e não 

enquanto esforço. Não é incomum encontrarmos gestores da área de projetos 

arquitetônicos sendo denominados gerentes de projeto e não possuírem a atribuição 

de um gerente de projetos, mas sim a de um gerente funcional conforme definição do 

PMI que diz que: 

O gerente de projetos é a pessoa alocada pela organização executora 

para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. O 

papel do gerente de projetos é diferente de um gerente funcional ou 

gerente de operações. Normalmente, o gerente funcional se concentra 

em proporcionar a supervisão de gerenciamento de uma unidade 

funcional ou de negócios, e os gerentes de operações são responsáveis 

pela eficiência das operações de negócios. 

(Guia PMBOK®, Quinta Edição, 2013, p. 16).   

Além do conflito de definições e conceitos encontrados nos escritórios de 

arquitetura, é muito comum a interpretação de que, uma vez que todos os projetos 

são similares em suas etapas e estrutura de desenvolvimento, eles devam ser tratados 
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e gerenciados da mesma forma durante seu ciclo de vida. Ou seja, alguns fatores 

inerentes aos projetos são tratados de forma operacional, quando na verdade 

deveriam ter uma tratativa mais alinhada à dinâmica de projetos. Quando isso 

acontece, é possível identificar um padrão de gerenciamento operacional e 

mecanizado no ciclo de vida do projeto. 

É muito circunstancial que um projeto de construção civil seja abordado como 

exemplo na definição de projeto apontado pelo Guia PMBoK. Assim, é possível 

identificar prontamente que os projetos de construção civil, apesar de serem similares 

uns aos outros e quase adotarem um padrão fabril de produção, se caracterizam como 

projetos e, portanto, estão aptos a serem gerenciados de acordo com as boas práticas 

de gerenciamento apontadas pelo Guia.  

Partindo para a análise da estrutura organizacional dos escritórios de 

arquitetura de médio porte, percebe-se, em sua maioria, uma estrutura funcional em 

que a empresa é dividida em setores, cada setor tem seu gerente funcional e cada 

projeto engloba vários setores concentrando a coordenação nos gerentes funcionais. 

Além disso, cada departamento faz a sua parte do projeto de modo independente da 

outra parte. 

 

Figura 1 - Organização Funcional 
Fonte: PMBOK®, 5ª Ed. 

O gerente funcional garante que as pessoas de sua equipe façam seu trabalho 

de forma correta, no prazo e na qualidade esperada. É quando se pode notar a 
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tratativa operacional do processo de projeto. Cada gerente fica responsável por 

gerenciar uma parte do projeto e, logo, é responsável apenas por essa fração do 

projeto. Se por uma eventualidade algo der errado em uma fase do projeto, o 

responsável é o gerente do setor em que o projeto estava alocado naquela fase. Não 

há um comprometimento global, mas sim individual.    

O que acontece, então, é uma deficiência na comunicação entre os setores, já 

que ela acontece com mais frequência apenas entre os gerentes funcionais. Por mais 

que haja um esforço entre os gerentes funcionais para que a comunicação seja 

efetiva, nem sempre ela o é.  

Vale salientar que, não apenas porquê um escritório de arquitetura só 

desenvolve projetos ele terá sua estrutura projetizada, embora Hobday (2000 apud 

ANSELMO, 2009) reconheça que negócios orientados a projetos precisam, 

invariavelmente, ter sua estrutura organizacional orientada a projetos.   

O PMBoK define organização projetizada quando:“[...]os membros da equipe 

frequentemente trabalham juntos. A maior parte dos recursos da organização está 

envolvida no trabalho do projeto, e os gerentes de projetos possuem muita 

independência e autoridade.”. (Guia PMBOK®, Quinta Edição, 2013, p. 25).   

Enquanto que, em uma estrutura projetizada os gerentes de projetos possuem 

muita independência e autoridade, na maioria dos escritórios de arquitetura, quando 

temos a figura de um gerente de projetos, ele se assemelha mais ao papel de um 

coordenador e/ou facilitador. Geralmente possuem certa autoridade mas continuam 

se reportando a um nível hierárquico superior e não possuem muita independência. 

Além disso, apesar dos membros da equipe trabalharem no mesmo ambiente 

e frequentemente terem facilidade de comunicação, isso não significa que eles 

trabalham em conjunto quando envolvidos no mesmo projeto. O que acontece, na 

maioria dos casos, são trabalhos individualizados, cada qual com seu objetivo. 

Valle cita que a falta de alguém que conduza o projeto e direcione os esforços 

globais nele envolvidos, pode gerar falta de alinhamento nos objetivos do projeto. É 

importante, portanto, que exista uma figura responsável por tornar o projeto bem-

sucedido. Essa figura está expressa na forma de um gerente de projetos, pois, 
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segundo o PMBoK ele é responsável e responsabilizável pelo estabelecimento de 

limites reais e alcançáveis para o projeto. 

Tomando como exemplo o escritório Jayme Bernardo Arquitetura e Design, 

observa-se a estrutura organizacional demonstrada na figura 2. Para profissionais de 

gerenciamento de projeto, ao analisar a estrutura demonstrada, ela se parece muito 

como uma estrutura projetizada em seu formato. Porém, quando a inter-relação entre 

os membros da equipe e o papel do gerente funcional das equipes é observada, esta 

estrutura assemelha-se mais ao comportamento de uma estrutura funcional. 

 

 

Figura 2 – Estrutura organizacional Jayme Bernardo 
Fonte: a autora 

Portanto esta forma organizacional transita entre uma estrutura funcional - onde 

a organização é dividida em setores e cada setor tem seu respectivo gerente funcional 

concentrando a coordenação dos projetos nos gerentes funcionais - e uma estrutura 

projetizada - em que o gerente funcional tem os recursos alocados sob sua 

supervisão. Nesse caso, o gerente funcional permanece subordinado a outros níveis 

hierárquicos superiores, limitando seu poder de decisão e sua autoridade perante as 

tomadas de decisão referentes ao projeto, agindo como coordenador e facilitador dos 

projetos. 



11 

 

É nesse ponto que a expressão gerente de projetos em um escritório de 

arquitetura, se torna confusa. Pode-se, erroneamente, denominar o gestor do setor 

responsável por projetos arquitetônicos como gerente de projetos. Porém, segundo 

as definições do PMBoK, ele melhor se enquadraria na definição de gerente de 

portfólio, uma vez que: 

O gerenciamento de portfólios se refere ao gerenciamento centralizado 

de um ou mais portfólios para alcançar objetivos estratégicos. O 

gerenciamento de portfólios se concentra em assegurar que os projetos 

e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos, 

e que o gerenciamento do portfólio seja consistente e esteja alinhado com 

as estratégias organizacionais. 

(Guia PMBOK®, Quinta Edição, 2013, p. 4). 

Dessa forma, os gestores estão focados na estratégia da empresa como um 

todo e não individualmente em cada projeto. Sua função, além de ser facilitador e 

supervisor da equipe, é a de alocar os recursos conforme a demanda dos projetos e 

a priorização destes no portfólio da empresa. 

Essa dinâmica do papel dos gestores dentro das empresas de arquitetura de 

médio porte pode variar de acordo com a demanda de projetos e, também, de acordo 

com a própria estrutura da organização. 

A dificuldade na interpretação dos papéis e funções dos coordenadores e 

gestores dentro de um escritório de arquitetura talvez esteja relacionada com o 

distanciamento da visão tradicional de algumas faces do gerenciamento de projetos 

com o contexto de negócios baseados em projeto.  

Anselmo (2009), aponta, no capitulo 2.1.2.1 da sua tese de doutorado intitulado 

Gerenciamento de Projetos em Negócios Baseados em Projetos, inúmeros autores 

que abordam diversas características do gerenciamento tradicional que deveriam ter 

uma tratativa diferenciada em se tratando de organizações baseados em projetos. 

Entre elas estão: a definição de descontinuidade entre os projetos; o início do ciclo de 

vida do projeto; a abordagem direcionada ao sucesso do conjunto de projetos e não 

apenas dos projetos isolados; os agentes interessados do projeto não são isolados ao 
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projeto e sim ao negócio; o gerenciamento de recursos humanos, principalmente na 

gestão de “picos” e “vales”; e a própria definição de sucesso do projeto. 

Este trabalho, contudo, não pretende abordar todas as especificidades 

encontradas em projetos de negócios orientados a projetos e sim propor uma 

metodologia de gerenciamento que possa minimizar os principais problemas 

encontrados principalmente na fase de execução e controle dos projetos em 

escritórios de arquitetura de médio porte.  

Em negócios orientados a projetos, como escritórios de arquitetura, os 

processos de iniciação e planejamento são muito bem definidos e a organização 

possui muito claro quais os documentos a serem desenvolvidos nessa fase. Os 

processos de iniciação e planejamento comuns aos escritórios de arquitetura que a 

autora teve acesso ao longo de sua experiência profissional são:  

 O levantamento da demanda do cliente;  

 A elaboração de uma proposta de preço baseada na demanda;  

 A aprovação da proposta pelo cliente; 

 A reunião de levantamento detalhado do escopo junto ao cliente; 

 A mobilização da equipe de projeto. 

Esse dinâmica também acontece no escritório tomado como estudo de caso. 

Além disso, essa primeira fase ocorre, na grande maioria dos casos, dentro da alta 

gerência do escritório. 

A partir da mobilização da equipe, entra-se nos processos de execução e 

controle dos projetos. Em se tratando de projeto arquitetônico as fases de execução 

são muito claras, sendo elas: 

 Levantamento in loco 

 Desenvolvimento de estudo preliminar 

 Desenvolvimento de anteprojeto 

 Desenvolvimento de projeto básico 

A relação de cada uma das fases é sequencial e dentro de cada uma das fases 

é estabelecido atividades de iniciação, execução e encerramento, geralmente sendo 
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o encerramento caracterizado pela aprovação da etapa pelo cliente. Essa relação de 

dependência do encerramento da fase ser definido pela aprovação do cliente, torna a 

quantificação de tempo do projeto um pouco fragilizada. Dessa forma, cada final de 

fase será submetida ao cliente para que ele avalie e defina se a fase foi encerrada ou 

se será revisada. Geralmente a quantidade de alterações dentro de cada uma das 

fases, ou seja, a quantidade de revisões que a fase pode sofrer até que o cliente a dê 

como concluída, é estabelecida em contrato. Porém, também é previsto em contrato 

um custo extra caso haja maior demanda de alterações pelo cliente. Ou seja, o 

cronograma do projeto dificilmente é previsível pois as variáveis são diversas. 

Diferente dos processos de iniciação e encerramento, as fases de execução 

não têm seus documentos e/ou processos muito claros, principalmente porque eles 

variam bastante de acordo com cada projeto.  

A maioria dos processos de planejamento, contudo, são inerentes ao negócio 

e não a cada projeto individualmente, sobrando, na maioria dos casos, apenas os 

processos de gerenciamento de escopo, tempo e integração. 

As fases supracitadas compõem a execução do projeto para o projeto 

arquitetônico. Após o projeto arquitetônico ser entregue se inicia uma nova etapa de 

projeto de obra que não será abordada neste trabalho. 

É dessa forma, com uma visão bastante abrangente, que se comportam a 

grande maioria dos escritórios de arquitetura de médio porte, e suas maiores 

deficiências são encontradas nas fases de execução do projeto.  
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3. O GERENCIAMENTO SEGUNDO AS BOAS PRÁTICAS E 

AS METODOLOGIAS ÁGEIS 

Partindo da análise de que, tanto os processos de iniciação quanto a maioria 

dos processos de planejamento são processos inerentes à própria organização da 

empresa e podem ser tratados de uma maneira global dentro de um escritório de 

arquitetura, esta autora acredita que o foco do gerenciamento de projetos para este 

ambiente esteja centralizado na execução dos projetos. 

Por esse motivo foi feita uma busca por metodologias que estejam focadas nos 

processos de execução dos projetos e que permitissem maior dinamismo durante 

essa fase, visto a dinâmica que ocorre na grande maioria dos escritórios de médio 

porte. 

Segundo o guia PMBoK, os ciclos de vida do projeto são divididos em três, 

sendo eles: ciclo de vida preditivo, ciclo de vida iterativo e incremental e ciclo de vida 

adaptativo. Esta autora acredita que os ciclos de vida dos projetos arquitetônicos 

devam se enquadrar como ciclo adaptativo que, segundo Fábio Cruz, também é 

conhecido como método ágil ou orientado a mudanças. 

A partir dessa avaliação e de uma breve pesquisa sobre metodologias de 

gerenciamento de projetos, as metodologias ágeis se mostraram uma boa opção de 

aplicação para a fase de execução. Sendo assim, este capítulo pretende entender 

melhor o funcionamento do Scrum, uma metodologia baseada nos princípios do 

Manifesto Ágil1, e como ela pode se alinhar às boas práticas apontadas pelo guia 

PMBoK. 

No Manifesto Ágil constam os seguintes valores: “pessoas em vez de 

processos; produtos que realmente funcionem em vez de documentação dizendo 

como o produto deveria funcionar; trabalhar com os clientes em vez de negociar com 

eles; responder as mudanças em vez de seguir um plano.”. (Sutherland, p. 20) 

                                            
1 Manifesto criado em fevereiro de 2001, por 17 pessoas de renome na área de desenvolvimento de 

software, que declara os princípios fundamentais para a criação ágil de softwares. 
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Todos esses valores apresentados pelo Manifesto Ágil estão inseridos no 

Scrum e estão inseridos também, ainda que de uma maneira empírica, na grande 

maioria dos escritórios de arquitetura de médio porte, incluindo o escritório usado 

como estudo de caso.  

Embora desenvolvidas originalmente para o desenvolvimento de softwares, as 

metodologias ágeis já são utilizadas em outros setores, uma vez que foi reconhecida 

sua aplicação para projetos com demandas semelhantes. Verificando a dinâmica de 

um escritório de arquitetura de médio porte pode ser observado que: os processos 

dentro dos escritórios de arquitetura durante a fase de execução têm um papel 

secundário, mais importante do que cumprir os processos é fazer com que o projeto 

caminhe; o cliente trabalha de forma bastante ativa e em conjunto com os 

desenvolvedores durante as etapas de desenvolvimento do projeto, salvo algumas 

exceções; e, o mais importante, o projeto deve sempre atender às mudanças, o plano 

pode mudar consideravelmente durante o projeto a depender de todas as variáveis 

encontradas durante a execução. 

Sendo assim, processos ágeis, como o Scrum, estão, na sua essência, 

alinhados às necessidades de gerenciamento dos projetos em escritórios de 

arquitetura, sejam eles projetos de construção civil ou de interiores. 

1.1 A METODOLOGIA SCRUM 

A metodologia Scrum tem seu funcionamento da seguinte maneira segundo 

Sutherland: 

Deve-se montar uma equipe que trabalhará em conjunto durante todo o projeto 

e, dentro da equipe, não deve haver funções pré-estabelecidas, a não ser a do “mestre 

Scrum”, nomeação dada pelo autor à pessoa que vai garantir que o método seja 

devidamente aplicado durante o projeto. Essa equipe deve ser multidisciplinar e deve 

ter autonomia. O ideal é que essa equipe seja formada por profissionais mais 

experientes e que tenham um grau de maturidade que os permita tomar a maioria das 

decisões sobre o projeto dentro da própria equipe. 
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Depois de definida, a equipe lista os pacotes de trabalho a serem 

desenvolvidos, detalhando até a menor escala de produtos entregáveis, ou seja, 

produtos que depois de concluídos possam ser analisados em sua totalidade pelo 

cliente. Como exemplo o motor do carro é um produto entregável do projeto de um 

carro pois é possível avaliar o seu funcionamento, já uma peça isolada do motor, para 

o projeto de um carro, é muito pequena para ser avaliada individualmente. O nível de 

detalhamento para definição dos pacotes de trabalho, portanto, deve ser definido pela 

equipe levando em consideração a escala do projeto.  

A equipe, então, depois de listar todos os pacotes, dá valores a eles 

considerando o tempo de conclusão de cada pacote. O autor sugere que a escala de 

valores siga a sequência de Fibonacci pois, segundo ele, nós não somos bons em 

medir quanto tempo levamos para concluir uma determinada tarefa, mas conseguimos 

relativizar em comparação com outras tarefas. Assim, trazendo como exemplo um 

projeto de mobiliário: se for necessário entregar o projeto de detalhamento para a 

execução de marcenaria de um criado-mudo e outro detalhamento de um guarda-

roupas de quatro portas, definindo o valor 2 para o tempo de execução do 

detalhamento do criado-mudo e analisando a sequência de Fibonacci (1-1-2-3-5-8-

13...) o guarda-roupas terá valor 8, pois o 5 está muito próximo e o 13 muito distante. 

Esses valores devem ser definidos pelas pessoas responsáveis em desenvolver os 

pacotes de trabalho para que eles fiquem o mais próximo da realidade possível. 

Essa primeira reunião deve tomar mais tempo e pode ser revisada à medida 

que entrarem novas demandas de pacotes de trabalho. 

A partir dessa listagem a equipe terá uma visão ampla sobre quais pacotes 

serão prioritários e por onde o projeto deverá ser iniciado. Assim, elabora-se o primeiro 

Sprint, que é uma bateria de pacotes de trabalho que será realizada durante o período 

de tempo que for determinado como a duração do Sprint. Esse Sprint terá um valor, 

que será a soma dos valores dos pacotes de trabalho que foram estipulados para 

serem entregues ao final do Sprint. Portanto se o Sprint prevê a entrega do projeto 

executivo de marcenaria de dois criados-mudos e de um guarda-roupas, esse Sprint 

terá valor de 12 pontos. 
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Ao final de cada Sprint a equipe se reúne, avalia o que foi entregue, soma os 

pontos e verifica qual o valor final do Sprint. Esse valor determina a agilidade da 

equipe. O primeiro Sprint funcionará como um termómetro e o ideal é que seja 

planejado o próximo Sprint de acordo com a realidade da equipe. Se a equipe 

conseguiu finalizar um Sprint de 30 pontos, por exemplo, o próximo Sprint deve ser 

definido entre 30 e 35 pontos. Porém, a ideia do Sprint é que a equipe passe a acelerar 

gradativamente, tornando-se mais ágil. Para isso os membros precisam entender 

quais os fatores que impedem que eles acelerem. 

Segundo Sutherland: 

Para que o Scrum realmente funcione, alguém da equipe sênior de 

gerenciamento precisa compreender a fundo que os obstáculos são 

praticamente criminosos [...] o efeito da eliminação é drástico, e as 

pessoas não costumam fazer isso porque requer honestidade consigo 

mesmas e com os outros. 

(Sutherland, J. Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do 

tempo. 2014. p. 20) 

Além das reuniões de definição e conclusão dos Sprint, durante todo o ciclo de 

vida do projeto deverão ser feitas reuniões diárias, curtas (15 minutos), com todos os 

integrantes da equipe e com a intenção de verificar o andamento do projeto dia-a-dia 

e eliminar as barreiras que impedem que a equipe avance em seu trabalho. Além 

disso, essa reunião faz com que a equipe permaneça alinhada e que os membros 

tenham uma comunicação mais efetiva e eficaz entre eles. Nessa reunião três 

perguntas deverão ser respondidas por todos os membros, são elas: 

 O que você fez ontem para o andamento do projeto? 

 O que você vai fazer hoje? 

 Tem alguma coisa impedindo que você prossiga com suas atividades? 

Essa reunião deve ser dinâmica e deve ser uma troca de informações entre os 

integrantes da equipe e não um check list de perguntas e respostas. As perguntas 

servem apenas para orientar a comunicação e tornar a reunião mais produtiva. Dessa 

forma, cada integrante da equipe tem a percepção geral do projeto e pode atuar da 

forma que acredita ser mais produtivo para a entrega de cada Sprint. A equipe tem 
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autonomia em como gerenciar e executar suas tarefas dentro de cada Sprint, desde 

que os pacotes de trabalho e as metas do projeto sejam cumpridos. 

Essa é, resumidamente, a estrutura da metodologia de gerenciamento 

utilizando o Scrum. Ela se distância do foco em processos, onde os membros da 

equipe precisam cumprir determinadas tarefas, e têm seu foco voltado a entrega de 

pacotes que geram valor ao projeto. Ela também elimina funções, onde um indivíduo 

é responsável por parte do projeto, e foca em responsabilizar a equipe pelo sucesso 

do projeto como um todo, independente da função de cada um.  

1.2 A APLICAÇÃO DO SCRUM ALINHADO ÀS BOAS PRATICAS  

Apesar do Scrum se mostrar um excelente método para ser tomado durante a 

fase de execução dos projetos, Fábio Cruz faz a seguinte afirmação: 

Justamente pela busca da agilidade, e pela entrega de valor no menor 

tempo possível, o Scrum não aborda várias áreas que antecedem, 

sucedem ou permeiam o desenvolvimento de um produto. Com seu foco 

quase exclusivo em processos contidos na etapa de execução de um 

projeto, o Scrum não contempla áreas fundamentais, que, de acordo com 

o tamanho, a complexidade ou o segmento de um projeto, se tornam tão 

importantes e fundamentais quanto a entrega do produto final. 

(CRUZ, F. Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos, 

2012.p. 3) 

Percebe-se então que a iniciação dos projetos não está incluída no Scrum. A 

autorização do projeto através de um Termo de Abertura do Projeto (TAP) é muito 

importante para se estabelecer a transparência no processo e para que os itens 

fundamentais do projeto sejam de fácil acesso a todos os interessados. Dessa forma, 

o TAP deve ser um documento curto e de fácil entendimento. 

Outro documento muito importante é um registro de pessoas interessadas, bem 

como seu contato e demais informações relevantes a essas pessoas. Esse 

documento também deve ser gerado na fase de iniciação do projeto e servirá de 

suporte para a equipe que vai executar o projeto. 
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O planejamento de comunicação e da qualidade, no caso de escritórios de 

arquitetura, faz parte do planejamento funcional do próprio escritórios. Muitas vezes 

as métricas e rotinas dessas duas disciplinas já estão pré-estabelecidas como forma 

de funcionamento geral do escritório, já que se trata de um escritório de projetos. 

Resta ao gestor, então, fazer o monitoramento e controle dessas disciplinas ao longo 

de cada projeto. 

Ao mesmo tempo em que o Scrum não aborda os processos de iniciação ele 

também não faz o monitoramento e controle dos custos do projeto ao longo da fase 

de execução. Visto que este controle é muito importante nessa fase, pois é a fase 

mais onerosa do projeto, o monitoramento e controle de custos deve seguir em 

paralelo ao Scrum, até para que seja possível realizar um histórico de custos de 

projeto para que outros projetos possam ser cobrados de forma cada vez mais 

assertiva, além de permitir identificar se o projeto está dando lucro ou prejuízo. 
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4. METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO EM ESCRITÓRIOS 

DE ARQUITETURA 

Voltando a fazer uma análise do escritório Jayme Bernardo Arquitetura e 

Design, a fim de observar a forma de gerenciamento dos projetos, é possível notar 

uma organização bem clara quanto a vários dos padrões de processos estabelecidos 

dentro da organização.  

Um dos processos que apresenta deficiências, porém, é o de comunicação. 

Enquanto que nas fases de planejamento e iniciação do projeto a comunicação é 

muito bem delimitada e estabelecida, durante a fase de execução e controle ela não 

tem um padrão. Basicamente a troca de informações acontece em todos os níveis e 

conforme a necessidade do projeto e dos recursos envolvidos no projeto.  

Isso acaba por influenciar na coordenação dos gestores dos núcleos de projeto, 

pois novas demandas podem ser passadas do nível máximo de gerencia diretamente 

para as equipes de projeto, ainda que mínimas, e modificar o cronograma previamente 

estipulado pelos gestores. A somatória dessas demandas mínimas acaba por gerar o 

não cumprimento de metas, onde quer que elas estejam elaboradas; desde planilhas 

até mesmo as próprias metas estabelecidas pelos próprios integrantes da equipe para 

eles mesmos. Esse não atingimento de metas gera pressão principalmente na equipe 

de projeto e frustração de todas as partes envolvidas.  

Ao analisar as etapas de projeto para um projeto de arquitetura (Figura 3), pode 

ser percebido um modelo de planejamento em cascata, onde cada etapa depende do 

término de uma etapa prévia. Porém dentro de cada uma dessas etapas, os pacotes 

de trabalho têm sua interdependência bastante diversificada.  

Analisando esse cenário, é possível introduzir a metodologia Scrum para cada 

uma das fases de entrega, tendo seus marcos finais definidos como cada uma das 

fases. 
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Figura 3 - Fluxo das etapas de projeto 
Fonte: a autora 

 

Passando para uma análise mais abrangente do escritório, os diferentes 

projetos que o escritório absorve também podem ser gerenciados de maneira distinta 

conforme necessidade.  

Durante a fase de pesquisa junto ao escritório Jayme Bernardo, pode ser 

observado que os projetos são gerenciados conforme a demanda do próprio escritório 

e conforme as especificidades que cada projeto traz consigo. A grande maioria dos 

projetos, porém, tem uma tratativa bastante similar ao longo da fase de execução. O 

escritório já tem muito claro as suas rotinas referentes às diferentes fases de projeto 

e já têm estabelecido também os processos e dinâmicas dessas fases.  

Da mesma forma, outros escritórios de arquitetura adotam o mesmo padrão, 

embora cada um tenha seu próprio método de gerenciamento. De forma geral, por 

tentativa e erro, cada escritório adota o processo que acredita ser mais eficiente e vai 

ajustando conforme a demanda. 

Porém, um dos maiores fatores críticos para o sucesso dos projetos, desse e 

de outros escritórios de arquitetura, é a demanda de projetos que o escritório possuí 

e as novas demandas que entram nas equipes durante a fase de execução. Por 

demanda entende-se quantidade e volume de projetos.  

Um dos tópicos listados pelo Scrum é que os membros de uma equipe de 

projetos devem, preferencialmente, estarem envolvidos apenas com um projeto para 

ter melhor rendimento. Esse cenário é bastante utópico em um escritório de 

arquitetura de médio porte. Porém ele pode ocorrer quando o porte do projeto é de 

um tamanho tal que justifique alocar recursos exclusivamente para aquele projeto. 
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Geralmente, se o projeto tem o tamanho que, não apenas justifique que os 

recursos estejam alocados integralmente no projeto, mas exija que tenham recursos 

alocados exclusivamente para ele, isso significa que esses recursos foram removidos 

de outros projetos em que estavam alocados para atender a demanda desse novo 

projeto.  

Essa situação ocorreu durante a fase de pesquisa junto ao escritório usado 

como estudo de caso. Analisando-a, foi possível observar os seguintes movimentos 

dentro de escritório: 

 Os gerentes de projetos envolvidos na parte de iniciação desse projeto 

passam a dedicar a maior parte do seu tempo apenas para esse projeto; 

 Recursos são removidos de outros projetos para serem alocados no 

novo projeto em tempo integral; 

 Outros projetos da empresa trocam de equipe; 

 O restante da equipe que não está diretamente envolvida com o novo 

projeto recebe uma demanda maior de projeto, pois absorve a demanda 

dos membros que foram relocados; 

 Os demais projetos do escritório passam a receber menos atenção 

durante as fases críticas do novo projeto; 

 Os membros da equipe que foi formada para elaborar o novo projeto são 

removidos de projetos onde tinham, em sua maioria das vezes, grau de 

responsabilidade menor e são alocados em posições com alto nível de 

responsabilidade devido ao porte do projeto. 

Projeto grandes como esse, que trazem esse tipo de impacto em escritórios de 

médio porte, são também projetos que têm um impacto financeiro grande na empresa. 

Por essa razão, é normal que as atenções do escritório se voltem a esse projeto. 

Porém, a redução de atenção aos demais projetos acaba sendo prejudicial ao 

escritório. Geralmente ela ocorre por consequência de uma demanda maior do que a 

prevista em que, na estrutura como o escritório existe, ele não consegue absorver 

sem que aconteça esse impacto em sua rotina. 
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Uma vez observado esse cenário, essa autora propõe que seja inserida a 

metodologia Scrum para essa tipologia de projeto dentro de escritórios que tenham 

uma dinâmica similar, onde a demanda de projetos novos cria impactos significativos 

no funcionamento geral do escritório.  

A primeira e principal razão para a inserção do Scrum é: as pessoas que 

compões a equipe formada para a execução do projeto são geralmente profissionais 

mais qualificados devido a responsabilidade que estes assumem. 

Uma vez que é formada uma equipe forte para a execução do projeto, essa 

equipe pode ser autogerida e diminuir a demanda do gerente do setor de projetos que 

pode distribuir sua atenção para os demais projetos da empresa. Quando essa equipe 

se torna capaz de tomar decisões sobre o andamento do projeto o engajamento dos 

envolvidos muda.  

No cenário atual o panorama dos recursos alocados para projetos como esse é 

de estresse constante pois estarão lidando com um projeto que exige maior 

responsabilidade, porém continuam muito dependentes das demandas de seus 

superiores. Ao ser inserido o Scrum é como se a equipe do projeto subisse na 

hierarquia do escritório durante a execução desse projeto e, assim, ganhando mais 

autonomia. Para ter essa autonomia maior, as reuniões diárias deverão não apenas 

envolver a equipe, como também a alta gerencia e o gerente do setor de projetos que 

foi responsável pela parte de iniciação do projeto. 

Para que a metodologia seja inserida com sucesso, uma das pessoas que pode 

compor a equipe para essa tipologia de projetos, deve aprender como a metodologia 

funciona para se posicionar como Mestre Scrum. Além disso, as pessoas envolvidas 

devem que estar alinhadas com os conceitos gerais do método.  

Embora a introdução a novas metodologias deva ser gradativa, o Scrum não 

possuí um meio termo. Nesse caso, essa autora propõe que essa metodologia seja 

inserida se houver alguém da equipe que saiba aplica-la ou, havendo a possibilidade, 

a contratação de um profissional que possa conduzir o método.  
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A proposta de introdução do Scrum em apenas parte dos projetos do escritório 

é devido as características dos próprios projetos, dos escritórios de arquitetura de 

médio porte e da metodologia. 

Uma vez que a metodologia propõe que a equipe deva ser formada por 

profissionais sênior, deva ser multidisciplinar e autossuficiente, é muito difícil 

conseguir formar equipe completamente autônomas dentro de escritórios como esse. 

Além disso, o grau de maturidade das equipes não vai ser sempre adequado a 

aplicação do Scrum. 

Por outro lado, para projetos menores nem sempre se faz necessário alocar 

recursos em tempo integral no projeto, muitas vezes até não sendo necessário sequer 

alocar mais de um recurso a depender da fase do projeto. Assim, reuniões diárias se 

fazem desnecessárias.  

Essa autora acredita que, como esse tipo de projeto causa um grande impacto 

dentro do funcionamento de escritórios de arquitetura e, ainda, apresenta 

característica similares tanto no impacto como na forma de condução na maioria dos 

escritórios que esta autora tem conhecimento, a metodologia Scrum deva ser 

considerada como alternativa para gerenciamento desses projetos.  
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5. CONCLUSÕES 

A dinâmica mutável dos projetos dentro de um escritório de arquitetura faz com 

que se faça necessário também ter flexibilidade quanto às formas de gerenciamento 

desses projetos. Portanto, dentre as metodologias existentes que esta autora teve 

acesso, nenhuma se enquadra perfeitamente sozinha para o gerenciamento de 

projetos em escritórios de médio porte.  

Ainda assim, a falta de conhecimento das boas práticas de gerenciamento de 

projetos pode acabar por confundindo a origem dos problemas enfrentados pela 

maioria dos escritórios, que geralmente está vinculado a falta de uma metodologia de 

gerenciamento.  

Portanto, faz-se necessário, dentro de escritórios de arquitetura de médio porte, 

o conhecimento das boas práticas de gerenciamento e suas possibilidades de 

aplicação na rotina de projetos do escritório para que alguns conflitos recorrentes 

sejam mitigados. Além disso, o conhecimento em metodologias ágeis pode servir de 

suporte em situações com demandas específicas e que se faça necessário a 

montagem de uma equipe especial para um determinado projeto.  
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Durante o desenvolvimento desse trabalho a autora encontrou dificuldade em 

definir o que é uma estrutura projetizada em se tratando de escritórios de arquitetura. 

Ao mesmo tempo que, aparentemente, há um padrão de estrutura projetizada em 

escritórios de arquitetura, a inter-relação entre os membros da equipe e o papel do 

gerente, na grande maioria das vezes, não se enquadra nas definições dos papeis 

que tais posições tomam em ambientes projetizados, elas mais se aproximam das 

definições da estrutura funcional. 

Valle cita, por exemplo, que uma das principais características de uma 

organização com estrutura direcionada a projetos é o foco nas boas práticas de 

gerenciamento e alto poder para o gerente de projetos. 

Sendo essa afirmação verdadeira, o fato de um escritório de projetos ter sua 

estrutura semelhante à uma estrutura projetizada e não possuir as características 

inerentes a essa estrutura, demonstra que dentro de organizações voltadas à projeto 

outras estruturas organizacionais podem ser definidas. 

Neste documento, a autora interpretou o tipo de organização que encontrou nos 

diferentes escritórios de projeto em que trabalhou e também no escritório Jayme 

Bernardo, como organização funcional ou mista. Ainda assim, a autora não está 

convencida de que as tipologias organizacionais encontradas na literatura englobem 

as diferentes dinâmicas que acontecem nos diferentes escritórios voltados a projetos.  

A tratativa do gerenciamento de projetos para uma organização funcional ou 

mista, não engloba a complexidade da dinâmica de um ambiente de projeto em um 

escritório de arquitetura. Além disso, nesta pesquisa, a autora não localizou nenhuma 

metodologia de gerenciamento de projetos voltada a projetos de arquitetura, embora 

este seja um campo carente de estrutura de gestão. A própria pesquisa apresentada 

por Anselmo demonstra o quão característico são os projetos em organizações 

orientadas a projetos e quanto se faz necessário uma abordagem mais voltada a elas. 

Assim, um possível desdobramento deste trabalho seja a investigação e 

avaliação mais aprofundada das estruturas organizacionais em escritórios de 

arquitetura a fim de validar novas formas organizacionais específicas dessa tipologia 
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de empresa. Com isso, avaliar de forma mais especializada a dinâmica do próprio 

gerenciamento de projetos nessa forma de organização e, assim, facilitar o 

entendimento e/ou vislumbre de novas metodologias orientadas a essas tipologias de 

estrutura organizacional. 

Outro possível desdobramento seria a aplicação do Scrum em um escritório de 

arquitetura de médio porte, como sugerido neste trabalho, para uma análise mais 

aprofundada sobre sua eficiência de aplicação. 
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ANEXO I – GRADE CURRICULAR DO CURSO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DA FAU USP 

1° Semestre 
AUH0150 - História e Teorias da Arquitetura I 
AUH0308 - História da Arte I 
AUP0608 - Fundamentos de Projeto 
AUT0182 - Construção do Edifício 1 
AUT0510 - Geometria Aplicada à Produção Arquitetônica 
PCC0201 - Geometria Descritiva 
AUT0270 - Homem, Arquitetura e Urbanismo 
2° Semestre 
AUH0514 - Fundamentos Sociais da Arquitetura e Urbanismo I 
AUH0152 - História e Teorias da Arquitetura II 
AUP0650 - Arquitetura da Paisagem 
AUT0184 - Construção do Edifício 2 
AUT0512 - Desenho Arquitetônico 
PTR0101 - Topografia 
AUT0272 - Sol, Arquitetura e Urbanismo 
AUH2804 - Introdução À Arte e Arquitetura II 
AUP0276 - Planejamento Urbano: Introdução 
AUP0336 - Linguagem Visual Gráfica 
3° Semestre 
AUH0516 - Fundamentos Sociais da Arquitetura Urbanismo II 
AUH0154 - História e Teorias da Arquitetura III 
AUP0156 - Arquitetura - Projeto I 
AUT0186 - Construção do Edifício 3 
AUT0514 - Computação Gráfica 
PHD0313 - Equipamentos e Instalações Hidráulicas I 
MAT0141 - Cálculo 
AUP0278 - Planejamento Urbano: Estruturas 
AUP0338 - Linguagem Visual Ambiental 
4° Semestre 
AUH0310 - História da Arte II 
AUH0236 - Estudos de Urbanização I 
AUP0158 - Arquitetura - Projeto II 
AUP0446 - Design do Objeto 
AUT0188 - Construção do Edifício 4 
AUT0274 - Luz, Arquitetura e Urbanismo 
AUH2808 - História do Design II 
AUP0340 - Projeto Visual Gráfico 
5° Semestre 
AUH0412 - Técnicas Retrospectivas - Estudo e Preservação dos Bens Culturais 
AUH0238 - Estudos de Urbanização II 
AUP0160 - Arquitetura - Projeto III 
AUP0448 - Arquitetura e Indústria 
AUP0652 - Planejamento da Paisagem 
AUT0190 - Construção do Edifício 5 
AUT0516 - Estatística Aplicada 
AUT0589 - Sistemas de Informação Espacial Urbana 

http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-e-teorias-da-arquitetura-i/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-da-arte-i/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/fundamentos-de-projeto/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/construcao-do-edificio-1/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/geometria-aplicada-a-producao-arquitetonica/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/geometria-descritiva/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/homem-arquitetura-e-urbanismo/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/fundamentos-sociais-da-arquitetura-urbanismo-i/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-e-teorias-da-arquitetura-ii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/arquitetura-da-paisagem/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/construcao-do-edificio-2/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/desenho-arquitetonico/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/topografia/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/sol-arquitetura-e-urbanismo/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/introd-a-arte-e-arquitetura-ii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/planejamento-urbano-introducao/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/linguagem-visual-grafica/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/fundamentos-sociais-da-arquitetura-urbanismo-ii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-e-teorias-da-arquitetura-iii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/arquitetura-projeto-i/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/construcao-do-edificio-3/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/computacao-grafica-turma-a/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/instalacoes-e-equipamentos-hidraulicos-turma-a/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/calculo/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/planejamento-urbano-estruturas/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/linguagem-visual-ambiental/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-da-arte-ii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/estudos-de-urbanizacao-i/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/arquitetura-projeto-ii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/design-do-objeto/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/construcao-do-edificio-4/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/luz-arquitetura-e-urbanismo/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-do-design-ii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/projeto-visual-grafico/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/tecnicas-retrospectivas-estudo-e-preservacao-dos-bens-culturais/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/estudos-de-urbanizacao-ii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/arquitetura-projeto-iii/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/arquitetura-e-industria/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/lanejamento-da-paisagem/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/construcao-do-edificio-5/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/estatistica-aplicada/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/sistemas-de-informacao-espacial/
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PEF2601 - Estruturas na Arquitetura I: Fundamentos 
AUH0541 - Arquitetura, Espaço e Sociedade: teoria e crítica 
6° Semestre 
AUH0240 - História do Urbanismo Contemporâneo 
AUP0162 - Arquitetura - Projeto IV 
AUP0272 - Organização Urbana e Planejamento 
PEF2602 - Estrutura na Arquitetura II: Sistemas Reticulados 
AUT0278 - Desempenho Acústico, Arquitetura e Urbanismo 
AUT0276 - Desempenho Térmico, Arquitetura e Urbanismo 
AUT0192 - Infraestrutura Urbana e Meio Ambiente 
AUH2812 - História do Design IV 
AUH0249 - Áreas Centrais e Históricas: Temas de Patrimônio Urbano 
AUP0342 - Projeto Visual Ambiental 
7° Semestre 
AUH0156 - História e Teorias da Arquitetura IV 
AUP0282 - Desenho Urbano e Projeto dos Espaços da Cidade 
AUT0518 - Projeto dos Custos 
PEF2603 - Estruturas na Arquitetura III: Sistemas Reticulados e Laminares 
AUH2814 - Cultura Urbana na Contemporaneidade I 
AUT0280 - Desempenho Ambiental, Arquitetura e Urbanismo 
AUP0654 - Projeto da Paisagem 
1601112 - Estágio Obrigatório Supervisionado 
1601105 - Subsídios Investigativos e Projetuais para a Preservação do Patrimônio 

Edificado da FAUUSP 
8° Semestre 
PEF0522 - Mecânica dos Solos e Fundações 
PEF2604 - Estruturas na Arquitetura IV: Projeto 
AUH2816 - Cultura Urbana na Contemporaneidade II 
9° Semestre 
1601101 - Trabalho Final de Graduação I 
10° Semestre 
1601102 - Trabalho Final de Graduação II 

 

Fonte: Site FAU USP, disponível em: <http://www.fau.usp.br/graduacao/arquitetura-

e-urbanismo/grade-curricular/> 

http://www.fau.usp.br/disciplinas/estruturas-na-arquitetura-i-fundamentos/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/arquitetura-espaco-e-sociedade-teoria-e-critica/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-do-urbanismo-contemporaneo/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/arquitetura-projeto-iv/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/organizacao-urbana-e-planejamento/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/estrutura-na-arquitetura-ii-sistemas-reticulados/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/desempenho-acustico-arquitetura-e-urbanismo/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/desempenho-termico-arquitetura-e-urbanismo/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/infraestrutura-urbana-e-meio-ambiente/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-do-design-iv/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/areas-centrais-e-historicas-temas-de-patrimonio-urbano/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/projeto-visual-ambiental/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/historia-e-teorias-da-arquitetura-iv/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/desenho-urbano-e-projeto-dos-espacos-da-cidade/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/projeto-dos-custos/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/estruturas-na-arquitetura-iii-sistemas-reticulados-e-laminares/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/cultura-urbana-na-contemporaneidade-i/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/desempenho-ambiental-arquitetura-e-urbanismo/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/projeto-da-paisagem/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/estagio-obrigatorio-supervisionado/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/subsidios-investig-e-proj-para-a-preserv-do-patrim-edificado/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/subsidios-investig-e-proj-para-a-preserv-do-patrim-edificado/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/mecanica-dos-solos-e-fundacoes/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/estruturas-na-arquitetura-iv-projeto/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/cult-urbana-e-contemporaneidade-2/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/trabalho-final-de-graduacao-i/
http://www.fau.usp.br/disciplinas/trabalho-final-de-graduacao-ii/

