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SOBRE O VI SBQP
O evento “VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO”
ocorrerá em Uberlândia nos dias 30 e 31 de outubro e 1 de novembro de 2019. O SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE QUALIDADE DO PROJETO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO – SBQP é um evento
concebido pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TECNOLOGIA NO AMBIENTE CONSTRUÍDO – ANTAC,
em seu Grupo de Trabalho “Qualidade do Projeto”.
O GT Qualidade do Projeto, constitui-se atualmente no terceiro maior grupo do sistema ANTAC
e reúne os pesquisadores e profissionais que desenvolvem pesquisas sobre coordenação,
desenvolvimento e avaliação de projetos de arquitetura e engenharia, bem como sobre a
gestão das empresas e empreendimentos, com foco na gestão do processo de projeto e avaliação pós-ocupação. O GT também se configura como uma organização privilegiada para fomentar a integração entre a comunidade de pesquisadores envolvidos com a qualidade do projeto e
as agências de pesquisa, as instituições governamentais, as associações e entidades de classe,
e, particularmente, as empresas de projeto e os profissionais ligados ao projeto e produção do
ambiente construído, e a sociedade de modo geral, que representam os principais clientes dos
projetos, dos edifícios e da cidade (ambiente construído). Nesse sentido, o GT promove eventos
e fomenta o desenvolvimento de projetos integrados em rede de pesquisadores ligados a
distintas universidades e institutos de pesquisa, com objetivo de difundir conhecimento e criar
novos canais para desenvolvimento cooperativo de pesquisas.
Nesse sentido, o SBQP tem se configurado desde 2009, como um ambiente propício para a
apresentação e a discussão das pesquisas realizadas na área em nível nacional e até internacional, já que muitos dos pesquisadores do GT atualmente possuem pesquisas colaborativas com
instituições internacionais.
No ano de 2019, o SBQP em Uberlândia terá como tema “PROJETAR PARA QUEM? DESAFIOS
LOCAIS FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS” e o objetivo principal do evento é discutir os elementos determinantes que compõem a prática de projeto de arquitetura e urbanismo contemporâneo tendo como questionamento principal a quem tais projetos se destinam. Em face a uma
gama variada e diversa de agentes e condicionantes envolvidos no processo de projeto atual,
pretende-se discutir as múltiplas abordagens nos cenários locais frente às mudanças globais.
Completando 10 anos de existência, o SBQP visa reunir pesquisadores, profissionais e empresas da Arquitetura e Construção interessadas no projeto, construção e uso do ambiente construído. Busca-se discutir os diversos aspectos envolvidos na temática, compreendendo tecnologias, processos, políticas e formação de recursos humanos.
Nesse sentido, o SBQP 2019 pretende-se realizar um fórum de excelência sobre os temas elencados, para divulgar e discutir avanços recentes, promover a articulação de ações entre pesquisadores e empresas, estimular avanços nos setores indicados, além de fomentar a troca de
experiências e circulação de conhecimento, pesquisas e experimentos que hoje vêm sendo
desenvolvidos no Brasil.

#NosVemosEmUDI

SUBTEMAS
AGENTES | GESTÃO E PROCESSO DE PROJETO

Abrange os diferentes agentes envolvidos na gestão e processo de projeto;
programação e coordenação de projetos; gestão de empresas de projeto
(privadas e públicas) e gestão integrada dos sistemas (qualidade, meio ambiente e segurança). Percepção ambiental e protocolos do processo de projeto;
impactos das novas tecnologias e demandas locais e globais no processo de
projeto.

PRÁTICA | ATUAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO DO PROJETO

Abrange a prática profissional de projetos (contratação, escopo e valorização);
estímulo à criatividade (inovação, métodos e ferramentas); mercado imobiliário
e novas tendências.

AGENDAS | SUSTENTABILIDADE, EFICIÊNCIA E QUALIDADE NO PROJETO

Compreende o projeto e a qualidade ambiental; Parâmetros e indicadores de
qualidade; eficiência no uso de recursos e certificação ambiental; recomendações de agendas e acordos locais e globais.

TECNOLOGIA | INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO PROJETO
Abrange o processo de projeto integrado e colaborativo; gestão do conhecimento empregado nos projetos; aplicativos e ferramentas de apoio ao projeto
(CAD, BIM); ambientes colaborativos; prototipagem rápida; simulação computacional e projetos; sistemas informatizados de avaliação de projetos; impacto
das novas tecnologias na produção, uso e manutenção do ambiente construído.

DESEMPENHO | PROCESSOS AVALIATIVOS: DO PROJETO A PÓS-OCUPAÇÃO
Abrange o atendimento às demandas dos usuários e desempenho do ambiente
construído; os métodos e práticas de avaliação de desempenho (APP e APO) e
retroalimentação do processo de projeto.

ACADEMIA | ENSINO E CRÍTICA DO PROJETO
Abrange os conteúdos discutidos e praticados no âmbito da academia; ensino
e crítica do projeto na graduação e pós-graduação; gestão do conhecimento
empregado nos projetos e das ferramentas computacionais de apoio ao projeto; novas competências necessárias no atendimento às demandas locais e
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