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quem
somos

Empresa  Júnior de Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Viçosa. Nosso time é formado exclusivamente 
por graduandos do curso e todo lucro da empresa  é  revertido  em    
melhoria  dos  nossos  serviços,  como  a  capacitação  dos membros, 
inovação e aquisição de equipamentos utilizados nos projetos, aplicação em
projetos sociais para a comunidade viçosense e divulgação da empresa. Zelamos    
pela  qualidade    de  nossos    serviços  e  atuamos     sempre    em   equipe   para realizarmos 
os sonhos de nossos clientes. 
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projeto
estrutural

Desenvolvimento de uma
série de dimensionamentos
e detalhamentos dos
elementos estruturais de
uma edificação, visando
segurança, durabilidade e
economia na construção de
uma estrutura.
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projeto
arquitetônico

Elaboração personalizada
do layout de um espaço
visando conforto, harmonia
e respeitando todas as
normatizações municipais
e demais normatizações
vigentes para aprovação do
projeto.
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projeto de prevenção e
combate ao pânico e
incêndio

Elaboramos os projetos e
prestamos consultoria em
relação ao sistema de
prevenção e combate ao
pânico e incêndio, visando
a garantia da seguridade
física e jurídica do seu
imóvel e segurança dos
usuários do
estabelecimento.

6

Edifica Consultoria



projeto
hidrossanitário
Tem por finalidade o dimensionamento e locação
das tubulações e conexões referentes às redes de
água quente, fria, esgotos e águas pluviais da
edificação. Garantindo ao máximo a economia na
execução, conforto e facilidade com possíveis
manutenções.
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Alcance Júnior
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projeto
elétrico
Tem por objetivo a disposição e dimensionamento dos pontos de iluminação e tomadas
adequados e personalizados para a edificação, garantindo qualidade e segurança nas
instalações.
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maquete
eletrônica

Simulação volumétrica do
projeto arquitetônico,
produzido por um programa
de modelagem 3D,
contendo alto nível de
detalhamento da
construção, perpectiva
mais realista do projeto e
facilidade na compreensão
e visualização do Projeto. 
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projeto de
reaproveitamento de
águas pluviais

O projeto que direciona
de forma correta e
eficiente a água da
chuva, proporcionando
economia e
preservação da água
potável para usos
indispensáveis!
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regularização
de imóveis
Realizamos o levantamento arquitetônico do
imóvel, confecção e emissão de documentos
exigidos pelos órgãos competentes.

quantificação de
materiais
Refere-se ao levantamento quantitativo e
precificação dos materiais à serem utilizados na
construção, possibilitando assim, um melhor
planejamento do cliente.
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feedback dos
clientes

Serviços excelentes, fiquei satisfeita. Agradeço pelo serviço prestado e
por toda atenção e paciência. Obrigada!
Maria Helena
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Gostei muito do serviço de vocês. Os estudantes de engenharia foram
atenciosos e fizeram o trabalho com zêlo, preocupando-se também
com a segurança da parte inacabada do meu imóvel. Parabéns a todos
da Edifica pelo excelente trabalho!
Rosana 

Gostei muito do serviço da Edifica. Além de ter um preço acessível,
não atrapalham o andamento da obra. 
Edson Gasparini



informações

@edifica.ufv

facebook.com/EdificaConsultoria

edificaconsultoria.com.br

linkedin.com/company/edifica-consultoria

28 9 9966 4510

contato@edifica.ufv.br


