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INTRODUÇÃO: 
 
O Escritório Escola de Engenharia Civil (ESEEC) é um projeto de extensão do curso de 
Engenharia Civil da Universidade de Passo Fundo, sem fins lucrativos, que tem como 
principal objetivo atender as demandas sociais da região, introduzindo o acadêmico à 
prática profissional na elaboração de projetos de engenharia, com a aplicação dos 
conteúdos das disciplinas do curso juntamente com o auxílio integrado de seu corpo 
docente. Diante da demanda de um projeto para a construção de uma quadra 
poliesportiva o escritório escola juntou forças com o NADUC para a sua elaboração, 
projeto este que sem dúvidas será de grande importância para a experiência dos 
acadêmicos e que beneficiará inúmeras pessoas na cidade de Carazinho. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
O ESEEC em parceria com Núcleo de Arquitetura e Desenvolvimento Urbano e 
Comunitário (Naduc) está desenvolvendo um projeto para a instituição social APAE de 
Carazinho-RS, o qual terá como prioridade a readequação da quadra poliesportiva, 
construção de uma cobertura para a mesma além de seu fechamento lateral, em um 
segundo momento será projetado também um salão de festas para eventos.  
Os dois projetos citados têm por objetivo proporcionar à instituição locais adequados 
que supram as necessidades próprias, além de servir como uma forma de arrecadação 
extra para a entidade, através da locação da quadra e do salão de festas para a 
comunidade. Tendo a consciência da importância do projeto os acadêmicos visam, 
então, proporcionar uma obra rápida, de fácil execução e com um excelente custo-
benefício. 
Para um melhor entendimento o projeto pode ser, de forma genérica, dividido em 
fases, sendo elas a iniciação, planejamento, controle, execução e finalização, conforme 



 

VARGAS (2000) descreveu, de acordo com PMI (Project Management Institute - 1996). 
Tendo isso como referência pode-se dizer o projeto de melhorias na APAE de 
Carazinho está em sua primeira fase, a qual teve inicío com a realização de uma visita à 
entidade com o objetivo de criar um programa de necessidades. Nesta visita foi 
também realizado o levantamento topográfico da área a ser estudada. Sabendo das 
necessidades, definiu-se então os objetivos que devem ser alcançados, que por sua 
vez, leva ao estudo da viabilidade, o qual deve considerar possíveis restrições, que 
podem ser físicas, financeiras, etc. 
Uma fase, geralmente, inicia após o término da anterior, sendo assim estima-se o 
início da próxima fase, correspondente ao planejamento, para o mês de setembro 
sendo a meta para que até o final do ano de 2017 o projeto esteja finalizado e pronto 
para ser entregue a APAE. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
As APAEs tem a nobre missão da prestação de serviços sociais, os quais melhoram a 
qualidade de vida de pessoas com deficiência e ajudam elas a terem uma vida 
independente, além de promover a inclusão social das mesmas. Ser capaz de colaborar 
com estas instituições é, sem dúvidas, umas das melhores experiências que os 
acadêmicos do ESEEC poderiam ter, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, 
além de salientar a importância da engenharia na vida das pessoas. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


