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APRESENTAÇÃO 

O objetivo deste Manual é o de padronizar as atividades relacionadas à gestão técnica de documentos do 
Departamento de Planejamento Físico e Projetos – DPFP, e dos setores da UFMG que lidam com documentação 
técnica semelhante, buscando a sua apropriação e aplicação por parte de seus funcionários e dos fornecedores em 
todas as esferas.  

Este manual e uma versão especial, resumida e voltada exclusivamente à Gestão Técnica, com a finalidade de apoio 
aos funcionários e colaboradores do corpo técnico da UFMG, incluindo empresas contratadas, no que diz respeito ao 
tratamento dos documentos administrativos e técnicos produzidos e mantidos pela instituição, de forma rápida e 
objetiva. 

A versão completa do documento esta disponível para uso, e contempla também procedimentos mais detalhados 
relativos à gestão técnica dos documentos, além da gestão de documentos administrativos e procedimentos diversos 
de arquivamento, sendo sua leitura muito importante para a compreensão completa dos procedimentos propostos. 
Informações detalhadas devem ser verificadas no “Manual de Gestão de Documento”.  

As referências, padrões e orientações agrupados permitirão que os colaboradores envolvidos no fluxo de trabalho 
tenham uma fonte de consulta uniforme, trazendo agilidade e segurança nas atividades referentes à gestão de 
documentos.  

A implementação das diretrizes traçadas neste Manual destina-se à obtenção dos seguintes resultados:  

 Uniformização da linguagem empregada para a nomeação e descrição de documentos; 
 Uniformização do formato de configuração dos documentos técnicos; 
 Estabelecimento de um único fluxo documental, não sendo mais admitidas as diversas formas personalizadas de 

classificação, acondicionamento e arquivamento da documentação em cada setor; 
 Integridade da documentação, ao ser assegurada a preservação adequada do documento em um único local de 

guarda, com as devidas condições de arquivamento e acondicionamento, e resguardada por constantes 
backups, no caso dos documentos eletrônicos; 

 Otimização do espaço físico destinado à guarda de documentos, com base nas atividades de triagem e descarte 
de documentos; 

 Manutenção de uma ordenação lógica e unívoca das pastas digitais localizadas no repositório do servidor; 
 Agilidade na consecução das atividades de trabalho e tomadas de decisão, devido à facilidade de identificação, 

localização e recuperação da documentação pesquisada. 

Para a efetiva implementação e manutenção da gestão de documentos, devem ser cumpridas, pelos arquitetos e pelos 
funcionários responsáveis pela gestão administrativa dos Departamentos, as seguintes determinações: 

 Aplicação dos padrões de identificação de documentos administrativos e técnicos; 
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 Disponibilização do padrão de identificação de documentos aos fornecedores; 
 Aplicação dos padrões técnicos de configuração digital das pranchas e demais documentos técnicos; 
 Cumprimento de todos os procedimentos e protocolos necessários à padronização das atividades de triagem, 

organização, emissão, identificação, transferência, consulta e empréstimo de documentos; 
 Manutenção da ordem da estrutura de pastas digitais localizadas no diretório do servidor, definida de acordo 

com o Plano de Classificação; 
 Verificação da pertinência e da consistência da estrutura de pastas digitais, de forma que este modelo de 

classificação seja compreendido por todos os funcionários (ressalvados os níveis de acesso garantidos para 
cada colaborador); 

 Sugestão de melhorias ao processo de gestão de documentos encaminhada, por e-mail, ao responsável pelo 
gerenciamento do Manual (info@dpfp.ufmg.br). 

O DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO FÍSICO E PROJETOS – DPFP 

O DPFP – Departamento de Planejamento Físico e Projetos – é órgão de natureza técnica cuja principal atividade é o 
assessoramento à Administração Central da Universidade Federal de Minas Gerais nas questões de planejamento 
físico de seus campi e Unidades.  

Vinculado a PROPLAN – Pró-Reitoria de Planejamento e Administração – o Departamento é responsável pela 
coordenação e monitoramento dos Planos Diretores dos campi – Pampulha, Saúde e Montes Claros, pela elaboração 
de projetos para expansão física e modernização das instalações de todas as unidades e pela coordenação dos 
processos de licenciamento ambiental de edificações e glebas territoriais.  

O CIT – Centro de Informações Técnicas – é um setor que esta vinculado à Superintendência de Infraestrutura e 
Manutenção, responsável por reunir toda a documentação histórica referente aos projetos realizados na Universidade 
desde a sua fundação.  

 A disseminação do conhecimento  

Em consonância com a função pública da Universidade, a UFMG busca contribuir para a disseminação do 
conhecimento na área de arquitetura e urbanismo através da disponibilização de informação técnica sobre os projetos 
realizados na Universidade.  

Com o objetivo de constituir um acervo capaz de subsidiar a pesquisa histórica sobre o espaço físico da Universidade, o 
CIT – Centro de Informações Técnicas – reúne e organiza documentos, fotografias históricas, publicações técnicas e 
projetos realizados na Universidade desde a sua fundação, podendo disponibilizá-los aos técnicos da UFMG e à 
Comunidade.  
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1 A GESTÃO DE DOCUMENTOS  

Conforme a Lei nº 8.159, de 08/01/1991 que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, 
“considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento 
para guarda permanente”. 

Todo projeto ao longo de seu ciclo de vida gera inúmeros documentos sejam em suporte papel ou eletrônico, que 
precisam ser guardados por questões legais e/ou técnicas, tornando-se necessário aplicar a eles o princípio da 
organicidade. O princípio da organicidade confere a um conjunto de documentos a ideia de arquivo, pois expressa as 
relações que os documentos guardam entre si, tornando possível atender em tempo hábil as necessidades de 
recuperação da informação. 

A autenticidade dos documentos eletrônicos 

A documentação digital como qualquer outra deve ter sua autenticidade preservada ao longo do tempo, desde a sua 
produção até o momento do seu recolhimento para guarda permanente. Garantir a autenticidade dos documentos 
digitais é fundamental para garantir a qualidade da documentação digital a ser preservada.  

O controle de versão é uma ferramenta útil para preservar a autenticidade dos documentos eletrônicos. Documentos 
originais eletrônicos devem ser claramente distinguidos de quaisquer cópias subseqüentes.  

Triagem documental 

A triagem documental é uma atividade de análise criteriosa dos documentos com o objetivo de realizar a manutenção 
da organização dos arquivos, identificando e mantendo os documentos em ordem. 

A atividade de triagem documental consiste em analisar documento por documento verificando se os mesmos estão 
arquivados em local correto, eliminando documentos sem valor e preservando aqueles que o tenham. Em caso de 
dúvida, o responsável pela documentação deverá ser consultado. Consultar também a Tabela de Temporalidade 
Documental (TTD), parte integrante do Manual de Gestão de Documentos.  

Descarte de documentos 

Feito a triagem documental e identificado documentos passíveis de eliminação os mesmos deverão ser listados no 
formulário ANEXO IV: "Relatório de Expurgo Documental".  
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2 O PROCESSO PRODUTIVO DOS DOCUMENTOS DE PROJETOS  

A “vida de um projeto” começa quando uma unidade de qualquer campi da UFMG, denominado usuário identifica a 
necessidade intervenção, ou a Administração da Universidade, com apoio nas ações de Planejamento desenvolvidas 
pela PROPLAN, decide por uma ampliação, reestruturação ou melhoria no território dos campi. . Essa intervenção pode 
ser uma reforma ou reestruturação de prédios já existentes, bem como a construção de novos prédios ou intervenções 
relacionadas à infraestrutura.  

.Um projeto pode ser composto por diversas etapas/fases, dependendo do porte do mesmo. São elas: 

01- LV – Levantamento 
02- AP – Anteprojeto 
03- PL – Projeto Legal 
04- BA – Projeto Básico (Pré-Executivo, conforme Lei 8666); 
05- EX – Projeto Executivo (Detalhamento e Compatibilização); 
06- AB – As Built 

As fases de Levantamentos e Anteprojetos são desenvolvidas em conjunto com a Unidade e, a partir da aprovação da 
proposta, passa-se a desenvolver as etapas subseqüentes do projeto. Em todas as fases, no entanto, a descrição 
arquivística aplicada corretamente, conforme os modelos predeterminados,  promovem o acesso aos documentos de 
forma eficiente. 

Deverá ser aplicado o código unificado de documentos, como descrito a partir do item 3, a toda a 
documentação produzida.  

Ao concluir o projeto e a documentação técnica complementar, o arquiteto responsável deve encaminhar o projeto para 
o CIT para arquivamento, e o compartilha com os setores da Universidade que procederão com a execução da obra. 

2.1  COMPARTILHAMENTO E BACKUP DE ARQUIVOS 
2.1.1 UFMG 

O sistema de compartilhamento TORTOISE SVN (ver item 6) utilizado pela UFMG deverá ser adotado para 
procedimentos internos de troca, compartilhamento e arquivamento final de arquivos. Consultar manual específico do 
sistema 

2.1.2 NUVEM 

Serviços gratuitos ou pagos de arquivamento, compartilhamento e gerenciamento de arquivos na NUVEM são hoje a 
forma mais segura e rápida de backup e troca de arquivos pesados. As empresas terceirizadas, responsáveis pelo 
desenvolvimento de projetos para a UFMG, deverão apresentar o sistema a ser adotado para compartilhamento de 
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arquivos, com defesa técnica e manual de utilização. A organização de pastas e arquivos deverá obedecer ao modelo 
adotado para o arquivamento padrão indicado neste documento. Serão mantidos neste sistema somente os arquivos 
Base, as últimas entregas válidas e arquivos temporários de produção devidamente sinalizados. O sistema proposto 
deverá apresentar segurança e sigilo de dados. 

2.2 CLASSIFICAÇÃO E NOMENCLATURA DE ARQUIVOS E DIRETÓRIOS  

O dossiê de projeto possui diversos tipos de documentos eletrônicos. De modo geral o coordenador de projetos deverá 
manter os documentos em duas organizações distintas: Os arquivos de Produção ( Trunk - desenvolvimento e memória 
de projeto) e arquivos de Entrega (Tags - emissão para efeito de medição, finalização de etapa ou execução de obra) 
organizados de maneira racional e distinta.  

Essa divisão é uma especificidade do sistema utilizado pela UFMG, que permite disponibilizar os arquivos via web a 
qualquer interlocutor externo. As empresas terceirizadas que não utilizam esse sistema poderão organizar os arquivos 
de entrega em uma subpasta específica, dentro do diretório de cada projeto. 

O CÓDIGO UNIFICADO DOS DOCUMENTOS 

A nomenclatura dos arquivos e diretórios proposta nesse Manual é baseado no código unificado, apresentado no  
“Roteiro para codificação de projeto”, anexo deste manual, que fornece as diretrizes de como compor o código 
unificado, no qual se baseia os critérios de codificação e nomenclarura dos documentos gerados.  

O código unificado é um procedimento já consolidado do CIT, que além de refletir as funções, atividades e ações ou 
tarefas, também orienta a organização intelectual dos documentos de forma a discorrer a estrutura organizacional e 
física dos campi da universidade.  

Este código deve ser aplicado em todos os documentos eletrônicos produzidos pelo Departamento e empresas 
contratadas, seja na  forma de números ou na sua correspondência em siglas. 

O número sequencial, denominado ordem, que também compõe o código unificado de cada prancha de desenho, 
deverá ser solicitado ao setor Responsável pelo Arquivamento de Documentos do Departamento. 

Não será permitida a emissão de qualquer documento sem o referido código unificado.  

Nos casos em que não for possível o enquadramento dentro da codificação definida, o DPFP deverá ser consultado ou 
solicitado a revisar o documento deste manual: “Roteiro para codificação de projetos” antes da emissão do documento. 
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2.2.1 ESTRUTURA E NOMENCLARURA DOS DIRETÓRIOS 

Os documentos de Produção (trunk) deverão ser organizados conforme estrutura de diretórios padrão indicado a seguir 
e nomenclatura do ANEXO 1 " Roteiro Preenchimento e codificação de desenho".  

• Os números e siglas para os Campus e Unidades deverão ser solicitados junto ao CIT-Centro de Informações 
Técnicas da UFMG.  

• A organização de diretórios e nomenclatura de arquivos segue a mesma ordem indicando o Campus, 
Unidade/Objeto, Fase e Disciplinas.  

• A organização, priorizando Fases acima de disciplinas, concentra os documentos de emissão de uma fase ou 
obra em um mesmo diretório a ser compartilhado.  

• As pastas/diretórios não utilizadas poderão ser eliminadas para simplificar a organização. 

• As pastas Unidades (edificações) poderão ser subdivididas em Objetos (Bloco, Setor, Fase). 

• São permitidas letras do alfabeto de A a Z em CAIXA ALTA; 

• São permitidos números de 0 a 9; 

• Os campos deverão ser separados por underscores ”_” sem espaço de digitação; 

• Não utilizar acentuação e caracteres especiais em nomes de arquivos eletrônicos. 

• As pastas “Base” e “Folha” localizadas dentro das pastas que indicam da especialidade em cada fase devem ser 
utilizadas caso o usuário trabalhe com um sistema de produção referenciada (XRef) nas plataformas CAD  que 
demandem esse tipo de organização. Caso contrário a pasta poderá ser eliminada e os arquivos devem 
podem ficar diretamente na raiz da pasta que indica especialidade. 

• A pasta “entrega” pode guardar o histórico dos encaminhamentos feitos por empresas terceirizadas.  

• A pasta “comentados” deve abrigar arquivos com comentários e indicações, encaminhados para as empresas 
terceirizadas ou outros profissionais que estejam trabalhando no projeto.  

• A pasta “Superados” deve guardar as revisões antigas e não válidas de cada prancha. 

• Os arquivos válidos das pranchas devem sempre estar localizados na pasta raiz da especialidade, independente 
do modo de produção. Caso o usuário trabalhe com produção referenciada (XRef), os arquivos BIND válidos 
(vigentes) devem estar arquivados nesse local, facilitando a identificação de um pacote completo de pranchas 
para cada disciplina. 
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2.2.2 NOMENCLATURA E TIPOLOGIA DOS DOCUMENTOS  

Os arquivos de produção são os documentos gerados durante o desenvolvimento do projeto, e estão distribuídos na 
estrutura de diretórios indicadas no item 2.2.1.  

Todo e qualquer documento eletrônico, seja de produção ou de entrega final, destinado á qualquer interlocutor externo 
ou destinado a arquivamento, produzidos pela UFMG ou por empresas contratadas, deverão ter os nomes dos arquivos 
eletrônicos identificados de acordo com o esquema geral abaixo:  
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[AREA]_[OBRA]_[OBJETO]_[ETAPA]_[DISCIPLINA]_[ORDEM]_[CONTEÚDO]_[REVISÃO] 

Para as siglas, consultar item 6 deste manual.  

O esquema apresentado possui estrutura de campos parecida com o código unificado, sendo composto pelo código 
unificado acrescido de mais alguns campos para melhor descrever o conteúdo do documento eletrônico. 

CAMPO CÓDIGO 
UNIFICADO 

ARQUIVO ELETRÔNICO 
SIGLA 

DESCRIÇÃO DO CAMPO 

[AREA] 01 01 Corresponde a área ou campus. 
[OBRA] 064 ICB Sigla da unidade a que se refere 

à prancha. 
[OBJETO] - BLQ2 Local onde será executado o 

serviço. 
[ETAPA] 0013 EX Fase de desenvolvimento, que 

reflete também o nível de 
apresentação do trabalho. 

[DISCIPLINA] AQ00 AQ Especialidade a que o projeto se 
refere. 

[ORDEM] 46655 46655 Número sequencial, obtido no 
CIT. 

[CONTEÚDO] - GAB NEURODINAMICA Descrever o conteúdo da 
prancha. 

[REVISÃO] - R00 Corresponde ao número de 
Revisão do arquivo.  

• Os números e siglas para os Campus e Unidades deverão ser solicitados junto ao CIT-Centro de Informações 
Técnicas da UFMG.  

• A organização de diretórios e nomenclatura de arquivos segue a mesma ordem indicando o Campus, 
Unidade/Objeto, Etapa e Disciplinas.  

• São permitidas letras do alfabeto de A a Z em caixa alta; 

• São permitidos números de 0 a 9; 

• Os campos deverão ser separados por underscores ”_” sem espaço de digitação; 

• As informações contidas em um mesmo campo devem ser separadas por espaço, caso necessário 

• Os campos [OBJETO] e [CONTEÚDO] separadamente não devem exceder a 12 caracteres. 

• Não utilizar acentuação e caracteres especiais em nomes de arquivos eletrônicos. 
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O esquema permite algumas variações, com o objetivo de orientar as peculiaridades vinculadas ao processo de 
produção da documentação, especialmente no que se refere a documentos técnicos. Os tipos e as regras de 
nomenclatura estão descritas a seguir:  

2.2.2.1 Documentos Finais ou Validados 

Localização 

No diretório “Documentos Validados” 

Função:  

Os arquivos finais serão sempre as emissões válidas (vigentes).  

Corresponde à versão editável dos documentos que serão emitidos para execução da obra, compra ou orçamentação, 
que no caso do sistema de compartilhamento da UFMG, são disponibilizados aos interlocutores em local especifico 
denominado Tags.  

Num modo de trabalho que utiliza referencia externa, esses arquivos deverão indicar que se trata de arquivo cad 
achatado (referências externas vinculadas). Nesse caso acrescenta-se a palavra BIND ao nome do arquivo: 

Nomenclatura: 

[AREA]_[OBRA]_[OBJETO]_[ETAPA]_[DISCIPLINA]_[ORDEM]_[CONTEÚDO]_[REVISÃO] 

Ex.  

01_FAD_NOVA SEDE_EX_AQ_35877_DETALHE SANITÁRIO_R02.pdf 

No caso de Produção Utilizando Referencia Externa: 

[AREA]_[OBRA]_[OBJETO]_[ETAPA]_[DISCIPLINA]_[ORDEM]_[CONTEÚDO]_[BIND]_[REVISÃO] 

Ex. 

01_FAD_NOVA SEDE_EX_AQ_33671_DETALHE SANITARIO_BIND_R02 

2.2.2.2 Arquivos Emitidos 

Localização: 

Os arquivos emitidos são pranchas que já podem ser disponibilizadas para a etapa de execução da obra. Esses 
arquivos correspondem aos arquivos finais armazenados no diretório “DOCUMENTOS VALIDADOS”. 
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Para os usuários do sistema de compartilhamento da UFMG, esses arquivos devem ser disponibilizados na pasta 
referente à especialidade, localizada no diretório “TAGS” do sistema. A pasta TAGS tem a função exclusiva de 
disponibilizar os documentos para interlocutores que atuem nas etapas de compra de suprimentos, orçamentação, 
planejamento e execução das obras. È um mecanismo de envio de arquivos e controle de versões de documentos. 

No caso de empresas terceirizadas, esses arquivos poderão ser mantidos exclusivamente na pasta “DOCUMENTOS 
Validados”.  

 

 

Função:  

Deverão ser emitidos em PDF (plotar adobe pdf) com assinatura digital nos selos do formato de desenho. A 
nomenclatura do arquivo deve ser idêntica a dos arquivos editaveis. 

2.2.2.3 Arquivos Base 

Localização: 

No diretório “BASE”. 
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Função: 

Arquivos de subsídio utilizados como referência Xref. O arquivo Base é um arquivo de Produção a ser referenciado nos 
arquivos localizados no diretório “Folha”. 

Não representa uma prancha e não conterá nunca o número de entrada no CIT. Deverá ser nomeado com a sigla XREF 
indicando sua natureza e não conterá indicação de Revisão ou Temporário. O arquivo Base não muda o nome já que é 
usado como Xref (bloco) e deverá ser compartilhado no serviço de nuvem: 

Nomenclatura: 

[AREA]_[OBRA]_[OBJETO]_[ETAPA]_[DISCIPLINA]_[XREF]_[CONTEÚDO] 

Ex. 

01_ FAD_NOVA SEDE_EX_AQ_XREF_PLANTA 1 PAVTO.dwg 

2.2.2.4  Arquivos Folha 

Localização: 

No diretório “FOLHA”. 

Função: 

Cada arquivo Folha representa e contém obrigatoriamente somente uma prancha de desenho. É arquivo de produção 
em desenvolvimento e não consolidado, uma vez que se trata de um arquivo especifico para o sistema de trabalho com 
referencia externa.  

Indicará o número de ordem e o número o número de Revisão vigente do documento (numero da última revisão 
emitida), acrescida da palavra XREF ao nome do arquivo. 

 

Nomenclatura: 

[AREA]_[OBRA]_[OBJETO]_[ETAPA]_[DISCIPLINA]_[ORDEM]_[CONTEÚDO]_[XREF]_[REVISÃO] 

Ex. 

01_FAD_NOVA SEDE_EX_AQ_33671_DETALHE SANITARIO_XREF_R02.dwg: 
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2.2.2.5  Arquivos Temporários 

Localização: 

Sem localização específica. 

Função: 

Os arquivos aqui chamados de temporários destinam-se a uma avaliação rápida, durante o processo de produção, de 
uma determinada solução técnica proposta ou avaliação preliminar de um documento em desenvolvimento por outro 
profissional. N. 

Para diferenciação desse arquivo dos demais, propõe-se a inclusão da letra T. 

Qualquer arquivo de produção pode ter uma versão temporária.  

Ex. 

01_FAD_NOVA SEDE_EX_AQ_33671_DETALHE SANITARIO_R02_T.dwg: 

2.2.2.6 Arquivos Recebidos 

Os arquivos de entrega constituem um histórico das remessas (recebidos) de projetos e documentos técnicos feitos por 
empresas terceirizadas.  

A nomenclatura dos arquivos corresponde a nomenclatura de documentos finais, indicados no item 2.2.2.1. . 

 

2.2.2.7  Arquivos Superados 

Localização: 

No diretório “SUPERADOS”. 

Função: 

Arquivos superados são Revisões antigas e sem validade dos documentos emitidos. Também podem ser documentos 
superados os arquivos de produção que possuem soluções que não são mais válidas em função de revisões ou do 
evolução natural do projeto, mas que se deseja manter arquivados. 
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Arquivos superados por novas revisões não serão renomeados, mas apenas deslocados para o diretório destinado a 
eles. A organização desses arquivos dentro do diretório “SUPERADOS” pode ser feita pelo coordenador do projeto, 
respeitando as regras de criação de diretórios. 

2.2.2.8  Arquivos Comentados 

Localização: 

No diretório “COMENTADOS”. 

Função: 

O contratante, fiscalização, consultores e colaboradores poderão emitir versão do projeto entregue pela contratada com 
anotações indicando pedidos de revisão, inconsistências, incompatibilidades, dúvidas e afins. 

Nomenclatura: 

O arquivo verificado deverá conter no título a indicação “COMENTADO” seguido do nome de quem comentou.: 

[AREA]_[OBRA]_[OBJETO]_[ETAPA]_[DISCIPLINA]_[ORDEM]_[CONTEÚDO]__[REVISÃO]_[ID RESPONSÁVEL] 

Ex. 

01_FAD_NOVA SEDE_EX_AQ_33671_DETALHE SANITARIO_R02_COMENTADO FULANO: 

 

2.2.2.9 Memoriais e Planilhas 

Localização: 

Devem estar localizados no diretório da etapa e especialidade a que se referem, na pasta “DOCUMENTOS 
VALIDADOS”.. 

Função: 

A documentação técnica de um projeto possui, além de pranchas de desenho, uma série de outros tipos de documento, 
como Memoriais descritivos, Estudos de Viabilidade, Listas de materiais, memorias de cálculo, entre outros documentos 
que complementam o Dossiê Técnico do projeto. É importante não confundi-los com a documentação referente à 
gestão do projeto. A documentação técnica seja ela na forma de desenho, texto ou planilha, tem o objetivo de oferecer 
o conjunto de informações necessárias à execução da obra ou etapa seguinte do desenvolvimento do projeto.  

O campo [TIPO DE DOCUMNTO] não deverá exceder 20 caracteres. 
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[AREA]_[OBRA]_[OBJETO]_[ETAPA]_[DISCIPLINA]_[TIPO DE DOCUMENTO]_ [REVISÃO] 

Ex. 

01_FAD_NOVA SEDE_EX_AQ_MEMORIAL DESCRITIVO_R00 

ou 

01_FAD_NOVA SEDE_EX_EL_LISTA MATERIAL_R00 

 

01_FAD_NOVA SEDE_EX_AQ_ESTUDO VIABILIDADE_R00 

 

2.2.2.10 Documentos de Gestão 

Os documentos de Gestão refere-se ao grupo de documentos vinculadas as atividades de administração e gestão de 
um projeto. Devem estar distribuídos dentro das pastas diretório “GESTAO”, de acordo com cada tipo de documento. 

a estrutura básica para os documentos administrativos de nomenclatura esta indicada a seguir 

[OBRA]_[OBJETO]_[TIPO DE DOCUMENTO]_ [DATA]_[DESCRIÇÃO] 

O formato da data deve ser AnoMesDia. Ex; 130722  

E-Mails 

Todos os e-mails deverão ser nomeados indicando o projeto, grupo de trabalho ou tema e descrição. Cada usuário 
poderá, conforme serviço de e-mails utilizado, escolher a melhor forma de organização e localização destes e-mails. A 
nomenclatura tem como objetivo facilitar esta tarefa. Caso o serviço de e-mails não possua busca, sugerimos a adoção 
de arquivo ou planilha de controle de e-mails enviados e recebidos. Recomenda-se o salvamento em pdf dos emails 
utilizando o mesmo título dos mesmos para os arquivos pdf. 

Preferencialmente os e-mails não deverão ser renomeados, serviços de e-mail costumam agrupar em cascatas os e-
mails recebidos e enviados com o mesmo título, facilitando a organização. Se necessário, ao copiar ou encaminhar e-
mails recebidos, o usuário poderá renomeá-los para melhor classificação.  

Exemplos: 

FAD_NOVA SEDE_EMAIL COMISSÃO_130227_REUN  INTERM.: 
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ou 

FAD_NOVA SEDE_EMAIL EMPRESAX_130527_AVISO NOTIFICAÇÃO: 

Ata de Reunião e Notas Técnicas 

As atas de reunião deverão obedecer a nomenclatura de arquivos sempre indicando o número da ata.. Exemplos: 

FAD_NOVA SEDE_ATA03 _130728_1 REUN GERAL 

Ou, no caso de Notas Técnicas 

FAD_NOVA SEDE_NT01 _130728_PARECER INST ELE 

As atas, por princípio e validade, serão redigidas e assinadas ao término das reuniões e não terão indicação de revisão. 
Deverão ser escaneadas quando redigidas manualmente. 

As atas deverão ser formatadas da forma mais conveniente sempre contendo, obrigatoriamente: 

• Identificação do projeto/Número da ata/Assunto principal 

• Data/Local 

• Participantes/Órgão, Departamento, Origem e Contatos/Assinaturas 

• Itens da Pauta ou Assunto/Definições/Responsável/Prazo 
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3 CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ENTREGAS 

Todos os documentos (arquivos digitais de projeto e texto, memorandos, solicitações formais, atas, entregas, etc.) 
enviados e recebidos por meio físico ou e-mail deverão ser cadastrados em planilha nomeada conforme diretrizes do 
item 2.2.2.10, exemplificadas abaixo. A atualização constante e imediata deste documento é muito importante para o 
controle de entregas parciais e finais. O modelo de formulário para essa finalidade (GRD) é modelo anexo a esse 
manual.  

Exemplo: 

FAD_NOVA SEDE_DC_130806_DOC ENVIADOS.doc 

3.1  LISTA DE FORMATOS 

O Gestor deverá manter arquivo para cada disciplina de projeto indicando a lista de formatos entregues com indicação 
da revisão e data de entrega. Ao critério do coordenador de projetos, a lista de formatos poderá conter também a 
indexação dos arquivos de referência Xref (ver item 2.2.2.3 e 2.2.2.4). A lista de formatos deve ser arquivada na pasta 
“DOCUMENTOS VALIDADOS”. 

O Modelo da lista de desenhos encontra-se disponível no final desse manual, Anexo IV. 

3.2  PREENCHIMENTO DE CARIMBO 

Para melhor entendimento, a imagem do carimbo de uma prancha desenho mostrada abaixo exemplifica a área da 
prancha de desenhos onde é descrito o conteúdo do desenho.. 

 

 

 

 

 

 

Na tabela abaixo é apresentado à correspondência das siglas em comparação ao código unificado.  

CAMPO CÓDIGO ARQUIVO ELETRÔNICO DESCRIÇÃO DO CAMPO 



 
22 

UNIFICADO SIGLA 

[AREA] 01 01 Corresponde a área ou 
campus. 

[UNIDADE] 064 ICB Código da Unidade.  
[PROJETO] 0003 EX Código da fase ou etapa do 

projeto 
[PROJETO] AQ001 AQ Código da especialidade 

da prancha, seguido do 
código de conteúdo. 

[ORDEM] 46655 46655 Número sequencial. 

Os códigos corretos para preenchimento de cada campo devem ser consultados no Anexo I – Roteiro para codificação 

de projetos..  

O espaço acima do selo deverá estar preferencialmente livre para novos selos com indicação de revisões e equipes de 
projeto (títulos ou logos de empresa) com responsáveis técnicos. 

Todos os selos deverão receber carimbo, digital ou físico, em letras coloridas e destacadas sobre o selo, indicando 
fase, validade, data e responsável. Isso evita que versões ultrapassadas sejam utilizadas pelas equipes de projeto e 
obra.  

Sugerimos os carimbos com os seguintes dizeres: 

• EM DESENVOLVIMENTO 

• LIBERADO PARA OBRA 

3.3 TRÂMITE DE DOCUMENTOS 

O trâmite de documentos é a atividade de circular documento entre unidade organizacionais internas e/ou externas, 
para encaminhar e receber documentos para dar conhecimento, enviar comentários e informações, para que seja 
tomada providência, bem como encaminhar e receber documentos para arquivamento ou devolução. 

O trâmite de documentos é a atividade de circular documento entre unidade organizacionais internas e/ou externas, 
para encaminhar e receber documentos para dar conhecimento, enviar comentários e informações, para que seja 
tomada providência, bem como encaminhar e receber documentos para arquivamento ou devolução. 
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3.3.1 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O TRÂMITE DE DOCUMENTOS 
3.3.1.1  Guia de remessa de documentos - GRD 

A circulação de documentos por colaboradores e subcontratados, seja internamente ou para terceiros, deve ser 
acompanhada do formulário "GRD – Guia de Remessa de Documentos”, ANEXO II deste manual. A GRD preenchida 
por seu remetente deve listar todos os documentos que a acompanha.  

Colaboradores e subcontratados devem receber documentos somente com a apresentação da GRD impressa em duas 
vias e com todos os campos preenchidos. As duas vias da GRD devem estar assinadas por seu remetente, devendo o 
destinatário proceder com a conferência, verificando se os documentos que estão sendo entregues são os que estão 
relacionados na GRD, após conferência, assinar e devolver uma via para o remetente.  

Os arquitetos ou seus representantes, bem como os subcontratados são responsáveis pela remessa ou requisição de 
documentos técnicos ao CIT.  

Os subcontratados ao final de seus trabalhos devem encaminhar toda documentação á UFMG, acompanhada do 
formulário ANEXO II deste manual: "GRD – Guia de Remessa de Documentos”, bem como do formulário ANEXO VI 
deste manual: “Lista de desenhos”. 

Toda a documentação técnica, projetos, memoriais e planilhas e documentos deverão ser entregues em arquivos 
digitais editáveis, conforme extensões identificadas nos itens acima, e em formato PDF, com configurações corretas 
para impressão.  

Os arquivos digitais de projetos deverão ser fornecidos em formato “.dwg” ou formato “.rvt”. Os arquivos digitais dos 
projetos com extensão “.dwg” deverão conter apenas 01 (uma) prancha, por arquivo. Não serão acatados arquivos com 
extensão.dxf. 

Os arquivos de texto deverão ser fornecidos com extensão “doc". 

Os arquivos de planilha deverão ser fornecidos com extensão “xls". 

Para os demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão ser acordados, previamente. 

Os arquivos em PDF deverão conter a assinatura do responsável técnico no documento gerado, além de registro de 
data e horário de sua emissão, gerados automaticamente através de Plot stamp ou recurso equivalente. 

3.3.2  ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS FÍSICOS 

Os documentos físicos deverão ser guardados em pastas catálogo ou caixas box sempre identificados seguindo a 
mesma nomenclatura adotada para os diretórios e arquivos digitais com indicação de obra, fase, disciplina, conteúdo e 
revisão. 



 
24 

 

4 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM CAD 
4.1  AUTOCAD E PADRÕES DE DESENHO ARQUITETÔNICO 

Todos os arquivos deverão ser desenvolvidos utilizando arquivo padrão a ser fornecido pela UFMG. Este arquivo 
padrão contem penas, estilos, formatos, blocos, legendas e selos de desenho com orientações de preenchimento. Os 
layers e blocos não utilizados deverão ser purgados para redução dos arquivos. 

4.1.1  SISTEMA DE REFERÊNCIA XREF 

O sistema de arquivos Base e Folha utiliza o conceito de referência e deverá ser adotado preferencialmente para a 
Produção de projetos. Um arquivo de referência é utilizado como Base para outros desenhos em todas as disciplinas e 
atualiza automaticamente todos os arquivos que o referenciam. 

4.1.2  ARQUIVOS BASE 

Um arquivo Base é um desenho sem nenhuma informação técnica como escala, cotas, especificações, textos, legendas 
e símbolos, contendo apenas as linhas construtivas. Poderá conter hachuras desde que convenientes para todas as 
disciplinas, atentando-se sempre à escala do desenho. Qualquer revisão de projeto deverá partir deste arquivo Base 
que automaticamente será atualizado em todas as plantas sem necessidade de revisão de todos os desenhos. 

4.1.3  ARQUIVOS FOLHA 

Cada arquivo Folha representa e contém obrigatoriamente somente uma prancha de desenho. Como exemplo, 
utilizando um arquivo Base do primeiro pavimento todas as disciplinas desenvolverão seus arquivos Folha contendo 
todas as informações em planta do primeiro pavimento ou ainda gerar ampliações de ambientes como áreas molhadas 
sem necessidade de reprodução dos desenhos, 

Um arquivo Folha poderá conter mais de uma referência Xref. A planta do primeiro pavimento poderá conter, por 
exemplo, a Base de arquitetura e o arquivo Base de referência Xref da topografia. Assim, um desenho poderá ser 
composto por diversas camadas de arquivos Base de disciplinas diversas, e cada revisão em cada arquivo Base será 
atualizado no arquivo que os referencia. 

Os arquivos Folha serão convertidos em arquivos de entrega no formatos PDF. Se necessário, os arquivos CAD 
deverão ser entregues achatados (arquivo de referência vinculado sem necessidade do mesmo em outro local) com a 
indicação _BIND, caso contrário, o usuário final seria obrigado a manter os arquivos Base de referência organizados, 
com risco para perda de informações. 
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Recomenda-se sempre a geração de arquivos finais em cad com xref vinculados já que erros de arquivamento e 
compatibilidade de versões de cad podem inutilizar os arquivos por falta de referência. O sistema de referência deve ser 
utilizado principalmente na fase de Produção e compatibilização de projetos, mas uma versão final indexada deverá ser 
gerada. 

Ao critério do coordenador de projetos, a lista de formatos poderá conter também a indexação dos arquivos de 
referência. 

4.1.4 DIAGRAMAÇÃO DE PRANCHAS 

Todos os desenhos serão desenvolvidos obrigatoriamente na escala 1:1 no ModelSpace e serão diagramados com sua 
escala ajustada no PaperSpace. Todos os títulos, especificações, cotas e hachuras serão introduzidos no ModelSpace 
obedecendo a escala da diagramação. 

As pranchas padrão UFMG nos formatos A0, A1, A2 e A3 serão introduzidas no PaperSpace na escala 1:1 e a 
diagramação utilizará as Viewports para ajustar o conteúdo e escala dos desenhos.  

Cuidado deve ser tomado para as Viewports não ocultarem parte dos desenhos e chamadas de especificações (erro 
comum). 

4.1.5  LAYERS  

Os layers seguirão padrão existente no arquivo padrão UFMG a ser fornecido. Se necessário, layers poderão ser 
renomeados ou criados conforme conveniência seguindo os seguintes princípios: 

• O nome dos layers contidos nos arquivos de desenho devem conter no máximo três (03) campos. 

• São permitidas letras do alfabeto de A a Z em caixa alta; 

• São permitidos números de 0 a 9; 

• Os campos deverão ser separados por underscores ”_” sem espaço de digitação; 

• Não utilizar acentuação e caracteres especiais. 

Obs: Deve-se evitar número excessivo de layers que acabam congestionando o desenho. 

A função do layer é separar os objetos que necessitam ser manuseados isoladamente, 

nunca confundir com especificação dos elementos.  

Filtros poderão ser criados para cada grupo de layers correlatos. Os filtros podem ser 

criados para separar os layers de setores, pavimentos de uma edificação ou disciplinas de 

projeto . Como exemplo, um edifício que não cabe no formato A0 deverá se dividido em 

setores, cada setor terá seu grupo de layers e durante a diagramação os layers de cada 

setor serão manipulados na cor e espessura para destacar a região de interesse. 
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O primeiro campo do nome deve referir-se, obrigatoriamente, a disciplina a que o projeto se refere. O código de cada 
disciplina esta indicado no ANEXO I deste manual: “Roteiro para codificação de projetos”. 

As siglas que auxiliam na descrição do conteúdo e no nome dos arquivos eletrônicos deverá sempre ter a mesma 
correspondência entre a palavra e a sigla, ou seja: não se podem utilizar siglas diferentes para descrever a mesma 
palavra. Para que essa consistência ocorra  é fundamental consultar os itens 13 e 14 deste manual. 

Os campos [OBJETO] e [QUALIFICAÇÃO/DIFERENCIAÇÃO] devem conter 03 caracteres maiúsculos, cada um. 

Os layers deverão ser identificados de acordo com o esquema abaixo: 

[DISCIPLINA]_[OBJETO]_[QUALIFICAÇÃO/DIFERENCIAÇÃO]_ 

Ex.: AQ_ALV_BAX 

       ES_ARM_BAL 

Os Layers referentes às representações e anotações podem conter 02 (dois) ou 03 (três) campos, sendo o último 
campo opcional e de definição livre do usuário. Os campos [ANOTAÇÃO/REPRESENTAÇÃO] e [DEFINIÇÃO 
USUÁRIO] devem conter 03 caracteres maiúsculos, cada um. 

   Os layers deverão ser identificados de acordo com o esquema abaixo: 

[DISCIPLINA]_[ANOTAÇÃO/REPRESENTAÇÃO]_[DEFINIÇÃO USUÁRIO]_ 

Ex.: AQ_EXO 

      AQ_TXT_002 

      AQ_CTA 

Para aplicação correta de siglas referentes a unidades dos campi da UFMG, deverá ser consultado o documento 
ANEXO I deste manual: “Roteiro para codificação de projetos”. 

4.1.6  ESPESSURA DAS PENAS 

Número Pena Espessura (mm)   Cor     

Pen Number (AutoCad /uStation) Pen width Shade Color     

1 0.1 100% (preto)     

2 0.2 100% (preto)     

3 0.3 100% (preto)     

4 0.4 100% (preto)     
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5 0.5 100% (preto)     

6 0.6 100% (preto)     

7 1.0 100% (preto)     

8 0.1 100% (preto)     

9 0.1 100% (preto)     

10 2.0   100% R G B 

170 0.2 100% 170 170 170 

240 02 100% 240 240 240 

254 0.1   240 240 240 

253 0.1   220 220 220 

252 0.1   200 200 200 

251 0.1   180 180 180 

250 0.1   160 160 160 

249 0.1   140 140 140 

Obs: A cor 170 deve ser usada para as indicações de Cotas e a cor 240 para as indicações de Eixos. 

4.1.7  BLOCOS 

Blocos deverão ser criados no layer 0 e assumirão a cor do layer selecionado. Evitar blocos dentro de blocos e sempre 
purgar os blocos não utilizados.  

Nunca explodir blocos, se necessário use a edição dos mesmos. Blocos de projetos complementares deverão estra na 
escala correta ou real. 

4.1.8  HACHURAS 

Usar preferencialmente tons de cinza ou cores esmaecidas na plotagem. O desenho base (elementos construtivos) 
deve prevalecer na leitura do desenho. Nunca explodir hachuras. 

Hachuras de pontos são mais bem visualizadas na pena 02. 

4.1.9  COTAS 

Usar tons de azul (170) na plotagem para destacar do desenho. 

Cotar sempre elementos correlatos, por exemplo, na mesma linha de cota não cotar estrutura e peças sanitárias ou 
paginação de piso com tomadas. 

Preferencialmente cotar do lado de fora do desenho. 
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Nunca editar cotas. Nunca explodir cotas. 

4.1.10  ESPECIFICAÇÕES E QUADRO DE ESQUADRIAS 

Não utilizar o mesmo layer de cotas para especificações. Textos diversos como identificação de esquadrias, legendas, 
numeração de escadas e afins deverão estar em layers diferentes. 

Os quadros de especificações de materiais e esquadrias deverão ser gerados em arquivos Base referenciados nas 
pranchas de modo que toda revisão será automaticamente atualizada em todos os arquivos. O quadro de esquadrias 
deverá indicar: 

• Código 

• Quantidade 

• Dimensões  

• Acionamento 

• Quantidade de folhas 

• Tipo ou material 

• Acabamento 

• Altura de peitoril 

• Tipo de soleira ou peitoril 

• Localização 

• Detalhe de referência 

• Observações  

 

4.1.11  CÓDIGOS RECOMENDADAS PARA ESQUADRIAS  

O código das esquadrias seguirão padrão indicado abaixo. Se necessário, novos códigos poderão ser criados, 
conforme conveniência, seguindo os seguintes princípios: 

QUADRO DE ESQUADRIAS 

COD QUAN
T 

DIM ACIONAM
ENTO 

NºFOLH
AS 

MATERIAL ACAB ALTURA 
PEITORIL 

TIPO 
SOLEIR
A/PEITO
RIL 

LOCALIZA
ÇÃO 

DET. 
TÍPICO  

OBS. 

P_01 10 900x21
0 

abrir 1 madeira Laminado 
Melâminico 
amarelo. 
Ref. 
Formica  

- Granito 
preto 

Salas de 
aula 

DT_02-1  
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• O código deve conter no máximo seis (06) campos. 

• São permitidas letras do alfabeto de A a Z em caixa alta; 

• São permitidos números de 0 a 99; 

• Os campos deverão ser separados por underscores ”_” sem espaço de digitação; 

• Não utilizar acentuação e caracteres especiais. 

   Os códigos deverão ser identificados de acordo com o esquema abaixo: 

[ELEMENTO]_[NUMERAÇÃO SEQUENCIAL] 

 

Elemento: P  porta 

JA janela 

VZ  veneziana 

Numeração Sequencial 01, 02, 03,...99 

A numeração deve ser sequencial, 

atribuída conforme as variações 

dimensionais, para código de 

esquadria.  

Havendo esquadrias de mesma 

dimensão, mas com variação de 

material ou abertura, um novo código 

deverá ser atribuído a ela, mantendo 

a ordem sequencial. 

Ex: 

• P_01 - Porta de Madeira de Abrir 

• J_03 - Janela _ numero 03 

• VZ _01 - Veneziana Fixa de Alumínio 

4.1.12  DETALHAMENTO  

Procure diagramar os detalhes na mesma prancha em que são chamados para leitura rápida do projeto e indexação 
simplificada, evite pranchas de detalhamento somente. Para seções ampliadas, alinhe os elementos (linhas 
construtivas) para entendimento claro do objeto ampliado. 
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4.1.13  REVISÕES 

As revisões de desenho deverão ser sinalizadas por meio de nuvens com seta indicando o número da nuvem e da 
revisão geral. Uma tabela (arquivo Base referenciado) deverá ser anexada indicando data da revisão e listagem das 
nuvens numeradas com conteúdo e observações. As nuvens e texto/numeração de revisão deverão ser em cores 
destacadas.. 

4.1.14  VERIFICAÇÕES 

Os arquivos de verificação deverão ser gerados em dwf no Autodesk Design Review ou similar e emitidos em pdf.  

As nuvens de verificação deverão ser numeradas com cores destacadas e diferentes das nuvens de revisão quando 
inseridas em cad. Uma tabela deverá ser anexada indicando data da verificação e listagem das nuvens numeradas com 
conteúdo e observações. Cada nova emissão deverá apagar as nuvens de verificação com revisões superadas e 
manter as pendências assinaladas. 

4.1.15  PREENCHIMENTO DE SELOS DE FORMATOS E CARIMBOS 

Os códigos para preenchimento de carimbos formato UFMG com numeração de pranchas deverão ser solicitados junto 
ao CIT-Centro de Informações Técnicas da UFMG. 
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5 O SUBVERSION - SVN 

O Subversion – SVN é um software de controle de versão utilizado para manter e rastrear um histórico de todas as 
alterações ocorridas nos arquivos armazenados por ele. É utilizado apenas para o controle dos documentos produzidos 
nas instalações físicas da UFMG.  

Empresas terceirizadas podem utilizar o mesmo sistema ou outro similar, ou mesmo não utilizar nenhum sistema de 
controle de versões, a seu critério ou conforme as exigências dos editais de licitação;  

Ele funciona em uma arquitetura cliente servidor, onde todos os arquivos eletrônicos de um projeto ficam em um 
servidor SVN; os colaboradores envolvidos no fluxo de trabalho do projeto mantêm uma cópia de trabalho do arquivo 
eletrônico em suas estações de trabalho, devendo sempre sincronizar com o servidor através de um software cliente 
SVN, no caso do DPFP é utilizado o TortoiseSVN. 

Assim, quando outro colaborador realiza uma modificação na árvore do projeto como, por exemplo, altera o conteúdo 
de um arquivo eletrônico, ele deve informar ao servidor SVN para que se mantenha atualizado. Dessa forma todos os 
colaboradores envolvidos no projeto que ao se conectarem no servidor, saberão que existem modificações nos arquivos 
do projeto em relação a sua cópia de trabalho local. 

5.1 . SUBVERSION EM AÇÃO 

Repositório é o local no servidor SVN onde se armazena os projetos e seus arquivos. O repositório que está no servidor 
é acessado pelo TortoiseSVN utilizando um URL parecido com o exposto abaixo: 

https://svn-synergia.adm-serv.ufmg.br/websvn 

O trunk (“tronco”) são os arquivos principais do projeto, pois o SVN também oferece a possibilidade de criar 
(“ramificações”) branches do projeto sem alterar os arquivos principais. Isto é útil em casos como, por exemplo, o 
desenvolvimento de uma nova versão de teste de um determinado arquivo eletrônico. 

A cópia local de trabalho é uma pasta comum que cada colaborador através do comando checkout do TortoiseSVN cria 
em sua estação de trabalho, essa pasta contém uma cópia dos arquivos do projeto (que estão no servidor), entretanto é 
uma área privativa e o SVN não irá incorporar na cópia de trabalho as alterações que outros colaboradores fizerem, da 
mesma forma, o SVN não disponibilizará a outros colaboradores as modificações que são realizadas nas estações de 
trabalho. 

Ao realizar modificações nos arquivos que estão do servidor, antes de tudo, é preciso executar o comando SVN Get 

lock para bloquear o arquivo. Dessa forma o arquivo será disponibilizado para edição do usuário solicitante, e nenhum 
outro usuário poderá modificá-lo até que ele seja publicado novamente no servidor. Depois que forem feitas 
modificações nos arquivos eletrônicos da cópia de trabalho, o SVN possibilitará ao usuário comandos no menu de 

https://svn-synergia.adm-serv.ufmg.br/websvn
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contexto do Windows Explorer para publicar suas mudanças no servidor SVN para que outros colaboradores tenham 
acesso a estas modificações. Por isso as modificações devem ser testadas antes de serem enviadas ao servidor. 

Para que todos colaboradores envolvidos no fluxo de trabalho fiquem sempre atualizados é fundamental manter uma 
rotina de atualização periódica do servidor com os arquivos que estão nas estações de trabalho. A operação de 
atualização do servidor é feita com o comando commit esse comando permite adicionar novos arquivos ao servidor, 
bem como submeter alterações. Ao executar o comando commit o usuário irá deparar com uma janela onde o campo 
Message (mensagem) é de preenchimento OBRIGATÓRIO conforme orientações nos itens 9.2 e 9.3.  

5.1.1  PREENCHIMENTO DO CAMPO MENSAGEM 

O campo mensagem do TortoiseSVN possui função de orientação. A mensagem nele postada é um guia para que os 
demais participantes do fluxo de trabalho saibam de que se trata determinado projeto bem como, o que foi trabalhado 
em determinada revisão.  

Durante a utilização do TortoiseSVN, o usuário se deparará com duas situações onde será solicitado a deixar uma 
mensagem. São elas: 

Ao criar um projeto; 

Ao submeter novos trabalhos, bem como na alteração e revisão de trabalhos anteriormente submetidos. 

5.1.2  MENSAGEM AO CRIAR PROJETO 

Ao criar um projeto no TortoiseSVN o usuário que o criou deverá preencher o campo mensagem sem o uso de 
abreviaturas contendo o campo as seguintes informações separadas por vírgula: 

• Nome da obra; 

• Localização do serviço;  

• Especialidade; 

• Objeto do projeto;  

• Arquitetos responsáveis; 

• Data. 

Exemplo: 

Instituto de Ciências Biológicas, Bloco Q2 nível 809,00, Arquitetura, Projeto de reforma da sala de informática do 
Departamento de fisiologia e Biofísica e criação de gabinete para professor de neurodinâmica, Ananda, Edgardo, 
07/05/2012. 
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5.1.3 . MENSAGEM AO SUBMETER NOVOS TRABALHOS 

Ao submeter novos trabalhos e/ou, novas revisões o usuário deverá preencher o campo mensagem sem o uso de 
abreviaturas, contendo o campo as seguintes informações separadas por vírgula: 

• Número da revisão (se for o caso);  

• Descrição do que foi revisto e/ou alterado; 

• Motivo da revisão e/ou alteração e sua necessidade; 

• Impacto, informar quais desenhos também sofreu alterações. 

Exemplo: 

Revisão 01_ alteração da modulação das esquadria, deviso a compatibilização com estrutura alteração  também nos 
detalhes e desenhos de fachadas, 
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6 TABELA DE PADRONIZAÇÃO DE TERMOS E SIGLAS FASE 

Esse documento apresenta uma lista de siglas mais comuns. Para consulta a lista completa, ver o documento integral. 

SIGLAS UTILIZADAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS SUBPASTAS DO DOSSIÊ  
DO PROJETO - FASES DO PROJETO 

SIGLA FASE 

LV  - Levantamentos 

AP - Anteprojeto 

PL – Projeto Legal 

BA - Projeto Básico 

EX - Projeto Executivo 

AB – As Buil 

SIGLAS UTILIZADAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

SIGLAS UTILIZADAS PARA O CAMPO LOCAL 

SIGLA LOCAL 

BL  Bloco 

P Pavimento 

SS Subsolo 

SUP Superior 

DUI Duplex Inferior 

DUS Duplex Superior 

COB Cobertura 

CXA Caixa D'água 

MEZ Mezanino 

TER Térreo 

BAR Barrilete 

SIGLAS UTILIZADAS PARA AS ESPECIALIDADES DO PROJETO  

SIGLA ESPECIALIDADE 

AQ Arquitetura 

EL Eletricidade, Telefonia e Lógica 

ES Estrutura 

HD Hidráulica 

ID Instalações Diversas 

IE Instalações Especiais 

PV Programação Visual 

SO Sondagem 

TP Topografia 

UR Urbanização e Paisagismo 
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ACU  Acústica 
AUT  Automação 
MEC  Mecânica 
ORC Orçamento 
PCI  Prevenção e Combate a Incêndio 
TEL  Telefonia 
GAS  Gases Especiais 

SPDA  Sistema de prevenção e Combate a Incêndio 
CFTV  Circuito Fechado de TV 
SDAI  Sistema de Detecção e Alarme Incêndio 

SIGLAS UTILIZADAS PARA O CAMPO CONTEÚDO  

SIGLA TIPO DE CONTEÚDO - ANOTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 

EXO  Eixos organizacionais e de estruturas/armação de projeto 

TXT Textos gerais, nomes de ambientes, de equipamentos etc. 

HTC Hachuras, preenchimentos etc. 

FLH Desenho da folha e carimbo 

SMB Indicação de detalhes, nomes de desenhos, símbolos gerais, etc. 

LEG Legendas, notas, etc. 

ACB Ind. de acabamentos e/ou materiais, listagens, etc 

ANO Anotações, etc. 

SLC Solicitações e requisições 

RVS Revisões, anotações, amebas 

ARE Cálculos de Áreas 

IDE Identificação (de portas, janelas, quadros de força, pilar, etc...) 

TMP Linhas de construção, ensaios 

UNF Unifilar 

DIM Dimensões de Elementos (não cotas) 

ISSO Isométrico 

SIGLA TIPO DE CONTEÚDO - ESTADO DO ELEMENTO 

EXI Existente 

NOV Novo 

DEM Demolição 

CON Construir 

FIX Fixo 

MOV Mover 

PRV Provisório 

ORI Original 

FIN Final 

TRP Transplantar 

SIGLA TIPO DE CONTEÚDO - PLANOS DE PROJEÇÃO 
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MOD Isométricas, Desenhos 3D 

AMP Ampliação 

DTH Detalhe Horizontal 

DTV Detalhe Vertical 

DET Detalhe Geral 

IMPL Implantação 

ELI Elevação Interna 

ELV Elevação 

  

SIGLA TIPO DE CONTEÚDO – LOCALIZAÇÃO 

LOC   Locação 

EMB   Embasamento 

2SS -   Segundo Subsolo 

1SS   Primeiro Subsolo 

SUP - r  Superior 

TER   Térreo 

MEZ - o  Mezanino 

TIP   Tipo 

01P -   Primeiro Pavimento 

02P -   Segundo Pavimento 

12P -   Décimo segundo Pavimento 

DUI -   Duplex Inferior 

DUS - r  Duplex Superior 

COB -   Cobertura 

ATC -   Ático 

CXA  - Caixa d’água 

BAR  - Barrilete 

LOC -  - Locação 

EMB  - Embasamento 

2SS -  - Segundo Subsolo 

1SS -  - Primeiro Subsolo 

SIGLA TIPO DE CONTEÚDO – SETOR, BLOCO, FASE DA OBRA 

BLA -  - Bloco A 

BL1  - Bloco 1 

S01  - Setor 1 

STA  - Setor A 

FS1 -  - Fase 1 

F02  - Fase 2 
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Indicações de revisão 

Abreviações Recomendadas 

Código de Revisão ("R” em maiúsculo, mais número da revisão) 

R00 - Revisão 00 

R01 - Revisão 01 

R99 - Revisão 99 

Indicação de arquivos temporários 

T00   Arquivo Temporário 00; e assim por diante. 

Lista dos nomes atuais e siglas de unidades dos campi da UFMG 

Para aplicação correta de siglas referentes a unidades dos campi da UFMG, deverá ser consultado o documento 
ANEXO I deste manual: “Roteiro para codificação de projetos”. 

 

7 CONTATOS  

Conforme descrito no item 3 o número sequencial do código unificado dos documentos, deve ser solicitado ao 
responsável pelo arquivamento de documentos.  

Responsável: Domício 

Setor: CIT – Centro de Informações Técnicas_ DP-SIM  

Telefone: 55 31 3409-4420 

A critério da UFMG, as informações poderão ser solicitadas ao Coordenador do projeto, ou a pessoa por ele indicada. 

Para revisões e comentários o Manual, contactar o DPFP: info@dpfp.ufmg.br 

Telefone: 55 31 34096721 

 

mailto:info@dpfp.ufmg.br
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8 ANEXOS 

ANEXO I: “Roteiro para codificação de projetos” 

ANEXO II: “GRD – Guia de Remessa de Documentos” 

ANEXO III: “Lista de documentos Administrativos” 

ANEXO IV; “Lista de Desenhos e Documentos Técnicos” 

ANEXO V: “Modelo de Ata de Reunião” 

ANEXO VI: “Modelo de Folha de rosto para Documentos técnicos” 

ANEXO VII: “Modelo para documentos em geral” 
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