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RESUMO – Neste trabalho será apresentado como foi desenvolvido o projeto de extensão intitulado 
acompanhamento técnico de execução de serviços em obra e será demonstrado à importância da 
interação entre os conhecimentos teóricos adquiridos no ambiente universitário com a realidade de 
um canteiro de obras da construção civil, que é o local onde se desenvolvem operações de apoio e 
execução de uma obra. Dessa forma, adotou-se um método, sob a supervisão de professores do 
curso de Engenharia Civil, para unir temas ministrados em sala de aula com conhecimentos da 
prática profissional. Além desta interação, observou-se que ocorreu um amadurecimento profissional 
dos acadêmicos participantes do projeto de extensão, com a percepção da responsabilidade técnica 
e social do engenheiro civil perante a comunidade, bem como o acréscimo de conhecimentos 
específicos que os acompanharão ao longo de sua vida profissional. Com esses conhecimentos, os 
acadêmicos contribuíram com a comunidade através da formulação de um folder técnico, para os 
operários da construção civil, sobre controle de qualidade do concreto. Esse folder será entregue às 
empresas de construção civil, como uma forma de compartilhar os ensinamentos adquiridos durante 
a realização do projeto. Ressalta-se que o tema do folder é de extrema importância para as obras em 
geral, pois a grande maioria das edificações construídas na nossa região e no Brasil utilizam o 
material concreto como estrutura.  
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Introdução 
 
Nesse trabalho serão apresentadas características do projeto de extensão intitulado 

“Acompanhamento Técnico da Execução de Serviços em Obra”, desenvolvido no departamento de 
Engenharia Civil, que visa complementar as informações teóricas obtidas dentro do ambiente 
acadêmico através de práticas no canteiro de obra. 

Entende-se que esta oportunidade de acompanhamento detalhado de serviços básicos 
dentro do canteiro, juntamente com a orientação dos professores do curso, permite ao acadêmico 
uma compreensão da importância dos conteúdos aprendidos e contribui para a capacidade de 
raciocínio lógico e prático, característica de extrema importância ao futuro profissional. 

Muitas visitas técnicas em canteiro de obras são realizadas ao longo do curso de 
Engenharia Civil e abordam temas inovadores, novidades tecnológicas ou elementos construtivos 
diferenciados da construção civil. Estas visitas são experiências que acrescentam conhecimento e 
instigam a curiosidade acadêmica de um modo geral, porém observa-se que devido ao grande 
número de acadêmicos participantes, ocorre um prejuízo na transferência de informações e 
esclarecimento de dúvidas. Sendo que em alguns casos, dúvidas não são sanadas até que surja uma 
nova oportunidade de esclarecê-las. 

Dessa maneira, este projeto de extensão foi concebido com a intenção de atender um 
número reduzido de alunos, que ao longo dos anos de curso não tiveram experiência profissional 
como estagiário em execução de obras, pois optaram por participar de projetos de iniciação científica, 
dedicar-se exclusivamente ao curso ou estagiar em escritórios. 

Ressalta-se que o estágio não obrigatório e/ou o estágio supervisionado oferecem grandes 
oportunidades para o acadêmico vivenciar a experiência profissional dentro de uma empresa de 
construção civil, em escritórios ou em canteiro de obra. No entanto, o diferencial do projeto 
apresentado, é que os acadêmicos participantes contam com a supervisão efetiva de quatro 
professores da área de construção civil e da área de estruturas, que os acompanham durante todas 
as etapas da construção de uma edificação. Assim, as dúvidas são explicadas imediatamente, e os 
acadêmicos são instigados a observarem detalhes construtivos nos serviços e etapas que estão 
acontecendo no momento da visita. 

 
 

Objetivos 
 
O principal objetivo desse trabalho é demonstrar a importância da interação entre os 

conhecimentos teóricos, da Engenharia Civil, adquiridos no ambiente universitário com a realidade de 
um canteiro de obras da construção civil. Com este complemento na formação profissional, os 
acadêmicos observam e entendem a importância da efetiva participação do engenheiro civil na 
execução de uma obra e sua responsabilidade quanto ao controle de qualidade dos materiais e dos 
serviços executados.  
 
 
Metodologia 

 
Para o desenvolvimento do projeto foram aplicadas duas metodologias de ensino: uma 

parte prática, que acontecia no canteiro de obra e outra parte teórica e de pesquisa, que acontecia 
em sala de aula. 

Na parte prática, o procedimento adotado foi o de acompanhar a construção de uma 
edificação desde sua fase inicial e observar a evolução da mesma ao longo do tempo. Para tanto, 
dedicavam-se duas horas semanais no canteiro de obras e eram verificados todos os serviços que 
estavam sendo executados. A vivência na prática dos ensinamentos teóricos é uma forma de estágio 
supervisionado, que segundo Azevedo (1997) são atividades que os alunos deverão realizar durante 
seu curso de formação, junto ao futuro campo de trabalho. 
 Já na parte teórica, que ocorreu em paralelo com a parte prática, foi desenvolvida uma 
pesquisa, estimulando o espírito investigativo e o trabalho em grupo, além da elaboração de um 
material para ser entregue a comunidade, neste caso, à comunidade técnica da construção civil. 
Primeiramente, foi realizado um levantamento de quais assuntos poderiam ser abordados e quais 
informações a respeito destes pontos deveriam ser repassadas para os profissionais da área.  

Na ocasião, os acadêmicos identificaram problemas quanto ao controle tecnológico de 
materiais dentro do canteiro de obras e que isso ocorria devido à falta de orientação do operário 
sobre a necessidade deste controle. Identificado esse problema, os acadêmicos decidiram elaborar 
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um folder técnico de linguagem simples, mas respeitando indicações estabelecidas por normas 
técnicas, que atendesse a necessidade de esclarecimento de informações sobre controle tecnológico 
do concreto. O foco das informações do folder foi voltado ao operário, que é um dos profissionais 
responsáveis por realizar estre controle técnico na obra. 

As normas técnicas pesquisadas foram a NBR NM 67:1998 e NBR 5378:2008 e com as 
informações obtidas foi possível elaborar um material sobre controle de qualidade do concreto, que é 
um material muito utilizado em edificações da construção civil. 

Durante o encontro teórico semanal, que tinha duração de uma hora, os acadêmicos 
trabalhavam na elaboração do folder. Nessa etapa foi utilizado o laboratório de informática para 
estudo das normas bem como dos textos que serviram de revisão bibliográfica para elaboração do 
material teórico. Foi criado ainda um e-mail do projeto de extensão para que todos os participantes 
pudessem compartilhar o material que estava sendo coletado e para comunicação entre os membros.  
 
 
Resultados 
 

Com o desenvolvimento deste projeto, verificou-se que com o acompanhamento semanal 
no canteiro de obras é possível observar cada detalhe do processo construtivo de uma edificação, 
bem como analisar falhas no processo. O acadêmico familiariza-se com cada etapa do processo, com 
as terminologias empregadas para relatar, serviços, equipamentos, propriedades e materiais, 
melhorando assim seu vocabulário técnico. 

Outra característica observada foi quanto à mudança comportamental do aluno, que 
inicialmente se mostrava tímido e até um pouco desconfortável com o ambiente de obra, mas que ao 
longo das visitas foi se adaptando.  

Pode-se observar também a questão de segurança do trabalho, que é regulamentada pela 
NR 18, que se tornou um item básico para o acadêmico, pois para as visitas os alunos utilizavam 
equipamentos de proteção individual (EPIs), roupas adequadas para o ambiente construtivo e 
tomavam os devidos cuidados no translado na obra. Os cuidados acima explanados são adquiridos 
através de experiências práticas.  

Nos encontros semanais no canteiro de obras observou-se que algumas vezes os 
acadêmicos identificavam problemas construtivos na edificação, aliando os conhecimentos adquiridos 
em sala de aula com a aplicação prática. Nestas situações, a orientação dos professores ia além de 
identificar as patologias, mas também fazendo com que os acadêmicos pensassem em soluções.  
Essa sequência de analisar o processo in loco, identificar patologias e escolher soluções paliativas, 
retrata a experiência que os acadêmicos terão quando formados e forem responsáveis técnicos pela 
execução de uma obra. 

Na parte de teórica de pesquisa, verificou-se que após a leitura das normas e dos materiais 
técnicos, os alunos tinham conhecimento técnico suficiente a respeito do assunto escolhido, que foi 
controle de qualidade do concreto, para elaborar o folder. 

Assim, a etapa seguinte foi reunir o grupo, discutir e decidir a melhor forma de apresentação 
das informações. Em todas as etapas foram necessárias breves intervenções dos professores, ou 
seja, orientações da melhor maneira de apresentar os dados. Esta orientação também foi necessária 
no momento de divisão do espaço útil dentro do folder, para que o mesmo apresentasse todas as 
informações necessárias. Para facilitar e aperfeiçoar o trabalho, foi feito uma distribuição dos 
assuntos e cada aluno do projeto ficou responsável por apresentar um tema e transformá-lo em 
informação resumida, clara e direta. Ressalta-se que não é fácil expressar assuntos técnicos tão 
importantes em pequenos espaços, tornando-se essa etapa um desafio para os alunos. 

Outro desafio observado foi o de transformar a informação técnica em uma leitura de fácil 
compreensão do operário do canteiro de obras, tendo o cuidado em encontrar o equilíbrio entre o 
termo técnico e o vocabulário de obra. 

Após essas considerações o folder foi desenvolvido e nas Figuras 1 e 2, é apresentado o 
resultado final. Esse material será distribuído em diversos canteiros de obra da cidade, pelos alunos 
participantes do projeto. Observa-se que os alunos sentem-se orgulhosos por terem produzido tal 
material e tem a ciência da importância que este material representa para a comunidade técnica. 
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Figura 1 – Face 1 do folder elaborado pelos acadêmicos 

Fonte: Autores 
 
 

Figura 2 – Face 2 do folder elaborado pelos acadêmicos 

Fonte: Autores 
 
 Na Figura 3 são apresentadas imagens dos acadêmicos e dos professores no canteiro de 
obras que demonstram a evolução da obra no decorrer do projeto. E na Figura 4 os acadêmicos 
estão no laboratório/sala de aula para pesquisa e desenvolvimento do folder técnico. 
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Figura 3 – Acadêmicos no canteiro de obras  

  
Fonte: Autores 

 
Figura 4 – Acadêmicos no laboratório/sala de aula para desenvolvimento do folder técnico  

  
Fonte: Autores 

 
 

Conclusões 
 
Com o término do ano letivo de 2012, encerrou-se uma fase do projeto de extensão e os 

acadêmicos participantes que estavam no quarto ano de Engenharia Civil com certeza seguiram para 
último ano do curso com acréscimo de conhecimentos práticos e teóricos sobre execução de obras.  

Diante das avaliações discentes que foram realizadas, percebeu-se que os resultados 
obtidos foram positivos e comprovou-se o amadurecimento profissional do acadêmico participante do 
projeto, com ganho em desenvoltura dentro do canteiro de obras e um enriquecimento de seu 
vocabulário técnico. 

Juntamente a estes resultados positivos, a comunidade técnica também foi beneficiada, pois 
o folder elaborado sobre controle de qualidade do concreto será distribuído nos canteiros de obra 
para os profissionais responsáveis por esse controle. A informação do material traz uma abordagem 
clara e direta de assuntos corriqueiros do canteiro de obras e que se seguidos melhorarão o processo 
produtivo e contribuirão para o controle de qualidade da obra como um todo. 
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