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Este projeto é uma proposta do curso de Engenharia Civil com a anuência do Centro 

Universitário Ritter dos Reis através da Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão Universitária e 

tem como objetivo fazer um diagnóstico das dificuldades enfrentadas pelos pequenos 

empreendedores da construção civil, de modo que possa, a partir deste levantamento, 

desenvolver um ciclo de palestras e cursos de formação com o objetivo de contribuir para a 

qualificação destes profissionais.  

Sabemos que o setor da construção civil está crescendo de forma considerável 

consequentemente a demanda de trabalho nesta área tem sido ampliada. Entretanto, muitas 

vezes os profissionais não usufruem desta oportunidade por falta de preparo necessário para 

assumir determinada vaga. 

Inicialmente realizamos uma pesquisa bibliográfica, para melhor entendermos a profissão de 

empreiteiro, com o objetivo de: caracterização da profissão, reconhecimento do pequeno 

empreendedor, determinação dos aspectos legais que regulamentam essa atividade e 

levantamento de programas propostos em cursos de formação oferecidos no Rio Grande do 

Sul e no Brasil. 

Posteriormente produzimos uma ficha de catalogação e visitamos as turmas do curso de 

Engenharia Civil, verificando inicialmente o público alvo desta pesquisa junto aos alunos da 

instituição, para fosse preenchido com informações relativas à atuação profissional dele, 

aluno, ou por parente próximo que atue na construção civil, com isso, foi realizada a 

identificação dos indivíduos e apontado um contato posterior para a realização de uma 

segunda entrevista com objetivo de busca de informação sobre dificuldades no exercício da 

profissão junto ao mercado.  

Consideramos fundamental uma pesquisa de campo de modo a ouvir os indivíduos 

interessados, com a utilização de um questionário para que possamos determinar de forma 

mais precisa o que é de interesse para os profissionais da área com o objetivo de uma posterior 

oferta de formação. O questionário foi desenvolvido e enviado por e-mail para estes alunos, 

porém verificamos que grande parte destes não está mais na faculdade e o restante não 

respondeu ao questionário. Concluímos que devemos aplicar pessoalmente o questionário 

além de que devemos ampliar o público alvo para a comunidade ao redor devido ao pequeno 

número de alunos interessados.  

Paralelamente à aplicação dos questionários e à ampliação do público alvo, com base na nossa 

pesquisa inicial e na carência de cursos a respeito, estamos planejando oficinas de gestão 

empresarial, contratos e legislação, quantificação de materiais e orçamentação e atitude 

pessoal frente aos negócios. Durante este ano letivo pretendemos ofertá-las de modo que seja 

de interesse dos profissionais e que atinjam o objetivo de qualificação e por consequência 

possibilitem a ampliação do mercado de trabalho. 

 


