
PROJETEK – UEL

Características, meios e 
finalidades.

CREA-PR, 28 de Setembro de 2021.



Contextualização
Pequenos municípios:

Sem equipes técnicas, caem em um ciclo vicioso:

Sem recursos para contratar projetos no mercado

Sem projetos não há como pleitear recursos

Se já é tão difícil montar e manter uma equipe técnica de Engenharia 

e Arquitetura, quanto mais o seria com o advento do BIM?



Contextualização
Cursos do Centro de Tecnologia e Urbanismo da UEL

Realidade da Resolução n.07 de 18 de dezembro de 2018

“Curricularização da Extensão.”

10% da CH em atividades de extensão

Engenharia Civil – CH 5.187 h * 10% = 519 h

519h / 10 sem = 52 h/sem.aluno

350 estudantes = 18.200 h/sem de extensão precisam ser ofertadas. 

Engenharia Elétrica – CH 3.855 h * 10% = 386 h

386h / 10 sem = 39 h/sem.aluno

200 estudantes = 7.800 h/sem de extensão precisam ser ofertadas. 



• Instituição Proponente: Universidade Estadual de Londrina.

• Instituição Parceira como proponente: AMEPAR – Assoc. dos Municípios do Médio Paranapanema.

• Instituições parceiras: PARANACIDADE     E     CREA-PR.

• Coordenador Técnico e Responsável financeiro:  Prof. Aron Lopes Petrucci

A possível solução:

Modernização no desenvolvimento de empreendimentos públicos pelas 

prefeituras de municípios de pequeno porte: uso da tecnologia BIM. -

PROJETEK



OBJETO DO PROJETO

Suprir a demanda por projetos executivos de Engenharia e Arquitetura para edificações, solicitados 

pelas Prefeituras da Região da AMEPAR, por meio da utilização da tecnologia BIM em sua 

elaboração, com vistas à obtenção de melhorias na execução de obra, bem como propiciar à 

Universidade a formação de seus acadêmicos segundo as normas vigentes.

MUNICÍPIOS ABRANGIDOS

Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, 

Jataizinho, Lupionópolis, Miraselva, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, 

Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.

FASES DO PROJETO

1 – Estruturação do ambiente de trabalho e da equipe (melhorias no espaço físico existente, instalação de 

máquinas e software, seleção dos bolsistas, treinamento e definição de procedimentos) – 6 meses.

2 – Desenvolvimento dos projetos – arquitetônico, estrutural, hidro-sanitário e prevenção de incêndio, 

elétrico, elaboração de quantitativos – 18 meses 
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Para cada especialidade:

Docente supervisor

Bolsista graduado (c/ registro profissional)

Bolsista graduando (2 a 4)

Estudante de graduação



PRODUTOS ESPERADOS

Projetos e elementos técnicos necessários para que a prefeitura demandante 

possa concorrer a recursos públicos na esfera Federal e Estadual como, por 

exemplo, estudos preliminares e quantitativos preliminares.

Projetos executivos e elementos técnicos (de Engenharia e Arquitetura) 

compatibilizados e detalhados para que a Prefeitura possa licitar, fazer 

executar e fiscalizar corretamente a execução das obras.



similar a escritório profissional:

12 estações de trabalho interligadas a um servidor local por rede 1000 Mbps.

Os elementos de projeto para cada atividade se integram no servidor local.

O servidor local tem seus backups feitos em nuvem

Cada estação de trabalho deve ser equipada com os softwares necessários para todas 

as especialidades, de modo a que cada participante possa acessar seu trabalho, e dar-

lhe continuidade, a partir de qualquer estação.

Conexão com a Internet (100Mbps) para acesso a bibliotecas, e-mails, e outros 

serviços.

Sistema de Backup de energia elétrica com baterias.

AMBIENTE DE TRABALHO



Orçamento sintético:

Fontes de recurso:

Governo do Estado do Paraná (UGF).............: R$ 630.446,00

AMEPAR.................................................................: R$ 32.460,00

Total.........................................................................: R$ 662.906,00

Aplicação:
Bolsas e auxílios financeiros.................................R$ 303.606,00

Equipamentos........................................................: R$ 151.400,00

Software (aquisição e locação)..........................: R$ 175.400,00

Material de consumo...........................................: R$ 32.500,00

Total.........................................................................: R$ 662.906,00



Cronograma:

Fase 1 – 6 meses –

• preparação da sala (MM1 do CTU) – pintura, Ar Condicionado, instalação elétrica e de lógica,

• Aquisição e instalação dos computadores e softwares;

• Treinamento

• Seleção dos bolsistas

• Definição (ao menos preliminar) do fluxo de serviço;

• Definição das normas de relacionamento com os municípios.

Fase 2 – (18 meses)

• Divulgação dos trabalhos às prefeituras;

• Atendimento aos representantes das prefeituras;

• Elaboração dos projetos.



Resultados esperados:

Vinculados ao objetivo primordial:

Conjuntos de projetos executivos (arquitetônico, estrutural, hidráulico e prev. de incêndio, elétrico) e 

quantitativo de materiais, fornecidos aos municípios, para suas obras, de forma a proporcionar 

captação de recursos junto às esferas competentes, assim como subsidiar tecnicamente sua licitação, 

execução e fiscalização.

Derivados das atividades envolvidas:

• Experiência de ambiente profissional, com tecnologia atual, aos graduandos;

• Início de formação de acervo técnico dos bolsistas junto ao CREA-PR, CREA-Jr e CAU;

• Fonte de casos e temas para trabalhos acadêmicos de pesquisa;

• Auxílio no processo de curricularização das atividades de extensão; 



Resultados esperados:

18200h + 7800h = 26.000 h/sem precisam ser ofertadas.

26.000h / 4 áreas = 6.500 h/área (estruturas, hidráulica e PSCIP, elétrica, planejamento)

6.500h / 18 semanas/semestre = 362 h/semana.área

362h/semana.área / 20 h/estudante.semana

18 estudantes/área.

Consideração: não acreditamos que o PROJETEK possa abrigar 18 estudantes por área mas, se 

abrigar 9 estudantes/área, o que é razoável, já contribui com 50% da questão.



Obrigado!


