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EasyHome – Projeto Exemplo – Documentos preenchidos 

 

 
 

 
EEP - Especificação do Escopo do Projeto 

  

  
Projeto: EasyHome - Reforma Sustentável de uma Casa 

  

   

1.  Descrição do escopo do Produto 

 
 

Ao final do projeto a casa da família Souza deverá estar reformada de acordo com os requisitos levantados diretamente 
com seus membros, bem como outros relacionados à sustentabilidade, e que serão levantados e documentados pelo 

arquiteto contratado. 

    

2.  Critérios de aceitação do Produto 

 
 

A reforma será dada como concluída com a aprovação do Sr. Pedro e da Sra. Olga, de acordo com uma revisão 
minuciosa de todos os requisitos documentados e aprovados. A revisão deverá ocorrer com a participação do arquiteto 

e do empreiteiro contratados. Ao final da revisão será emitido um termo de aceite final.  

    

3.  Entregas do Projeto 

 3.1 Documentos de gestão do projeto 

 3.2 Projeto arquitetônico 

 3.3 Sala 

 3.4 Cozinha 

 3.5 Corredor dos quartos 

 3.6 Lavabo 

 3.7 Suíte casal 

 3.8 Suíte Alexandre 

 3.9 Suíte filhas 

 3.10 Lavanderia 

 3.11 Churrasqueira 

 3.12 Piscina 

 3.13 Orquidário 

 3.14 Canil 

   

4.  Exclusões do Projeto 

 4.1 Hospedagem da família em caso de impossibilidade de ficarem na casa 

 4.2 Transporte dos familiares em caso de mudanças de horários 

 4.3 Aquisição de equipamentos sustentáveis que extrapolem o orçamento do projeto, sem um novo aporte de recursos 

 
4.4 

Mudanças legais na documentação do imóvel que eventualmente sejam necessárias por conta do caráter sustentável 
do projeto 

   

5.  Restrições do Projeto 

 5.1 
As atividades do projeto poderão ser executadas somente em dias de semana e no horário comercial, entre 08h00 e 

17h00 

 5.2 Todas as atividades do projeto deverão ser executadas obedecendo a práticas sustentáveis  

 5.3 Os operários deverão utilizar equipamentos de segurança de acordo com a legislação vigente 

 5.4 Não será permitida a permanência na casa dos operários após o horário comercial 

 
5.5 

Os operários e demais profissionais participantes do projeto deverão respeitar a família, tendo conduta respeitosa e 

educada durante a sua permanência na casa, bem como quando estiverem ausentes 
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6.  Premissas do Projeto 

 6.1 
O arquiteto deverá levantar requisitos com todos os membros da família Souza, e em caso de solicitações conflitantes, 

deverá se reunir com o Sr. Pedro e a Sra. Olga para deliberar a respeito 

 6.2 A gestão do projeto será responsabilidade do Sr. Pedro 

 

6.3 
Os familiares estarão ausentes da casa durante o horário comercial (08h00 às 17h00) nos dias de semana. O Sr. Pedro 
e a Sra. Olga terão livre acesso neste horário para acompanhamento das atividades que estarão em execução  

 
6.4 

Caso seja necessário executar alguma atividade fora do horário acima, o empreiteiro responsável deverá solicitar uma 

autorização formal do Sr. Pedro 

 

6.5 
A equipe do projeto deverá retirar antes do fim do expediente todos os equipamentos que representem algum tipo de 

risco à segurança da família residente. Caso isso não seja possível, deverá sinalizar o local e garantir que todos sejam 
avisados 

 
6.6 

Qualquer acidente que ocorrer por negligência comprovada da equipe do projeto será de responsabilidade da 

empreiteira contratada 
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Instruções detalhadas você encontra no livro EasyBOK: 
(Clique sobre a imagem do livro para acessar a página detalhada)  

           

 

 
 

          

 
 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 A EasyBOK não se responsabiliza pelos resultados de seus projetos com o uso destes exemplos. 

 É muito importante que você analise as necessidades de cada projeto que irá participar ou 

 conduzir, e adapte as propostas de gestão de acordo com o cenário que se apresenta.   

 Não confie em ferramentas como a solução definitiva. É preciso ter conhecimento, habilidades,  

 e atitude para atingir resultados consistentes.      
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