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INTRODUÇÃO 

O Brasil está vivenciando um momento de grande 

crescimento e de grandes transformações na indústria da 

construção civil devido: 

 

• Condição econômica do Brasil; 

• Grandes eventos mundiais que exigem modificações 

urbanas;  

• Metas de transformações sociais através de programas 

como minha casa minha vida e das obras do PAC; 

• Industrialização do processo construtivo; 

• Preocupação com o meio ambiente; 

 

A estrutura oferecida para produção no setor da construção 

civil é insuficiente caracterizando-se por um grupo restrito de 

grandes empresas construtoras e por empresas de pequeno 

porte com técnicas construtivas muito simples e com baixa 

eficiência e mão de obra, muitas vezes, desqualificada. 

 

O projeto se propõe a instrumentalizar os profissionais para 

que, além de explorarem o saber técnico, desenvolvam as 

competências necessárias à gestão qualificada de uma 

pequena ou micro empresa na área da construção civil. 

 

PÚBLICO DE ATUAÇÃO 

Fase 1: desenvolvimento de projeto piloto com alunos-

profissionais identificados. 

 

Fase 2: convite e seleção do público existente nas 

comunidades envolvidas: Vila Orfanatrófio, Vila Tronco, Vila 

Cruzeiro. 

 

ETAPAS DE ATUAÇÃO 

Etapa 1 
Pesquisa bibliográfica com o objetivo de: 

• Caracterização da profissão; 

• Determinação dos aspectos legais que regulamentam 

essa atividade; 

• Conhecer programas propostos em cursos de formação já 

existentes; 

Etapa 2 
• Produção de ficha de catalogação; 

• Visita as turmas do curso de Engenharia Civil para 

preenchimento das fichas; 

• Identificação do público alvo; 

• Tabulação e organização de dados. 

 

Etapa 3 
• Desenvolvimento de um questionário para determinação 

das dificuldades da 

profissão; 

• Encaminhamento, por correio eletrônico, do questionário 

para o público cadastrado. 

• Tabulação dos dados de modo a planejar as atividades 

relacionadas a formação profissional; 

  

Etapa 4 
• Analise dos dados referentes ao questionário; 

• Definição das áreas de conhecimento que deverão gerar 

alguma atividade; 

 

Etapa 5 
Qualificação dos profissionais envolvidos na atividade 

através de: 

• Mini Cursos 

• Palestras; 

• Conteúdo eletrônico; 

• Pequenas oficinas. 
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A PROFISSIONALIZAÇÃO NOS PROPICIA UMA VISÃO DO 

FUTURO ONDE O TRABALHADOR BRASILEIRO SE 

ENCONTRA CADA VEZ MAIS PREPARADO E MELHOR 

INSTRUÍDO PARA O MERCADO DE TRABALHO 

TRAZENDO BENEFÍCIOS TANTO A ELE QUANTO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS. 


