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RESUMO

A fim de qualificar e integrar parcela da população em vulnerabilidade, dando novas oportunidades de trabalho e reinserção na sociedade, o projeto “Instalações Hidráulicas e

Melhorias Sociais” tem como intuito a profissionalização de jovens e adultos carentes na área de instalações hidráulicas residenciais. A instrução profissional assume importância

imensurável para essa população, por isso, através de aulas práticas e teóricas sobre a área abordada, os alunos poderão ter acesso a um ensino profissionalizante e se inserir

no mercado de trabalho. Primeiramente o projeto foi divulgado pela faculdade junto ao CAT-SINE, instituição que se preocupa em ajudar parcela desfavorecida da sociedade.

Logo, foram abertas as inscrições e os 15 alunos que mais se enquadravam e precisavam do curso foram selecionados. Ao mesmo tempo, houve a busca de apoio em empresas

para a doação de materiais necessários para a parte prática do curso que será a instalação hidráulica de um banheiro. O curso iniciou em Julho, após a seleção dos alunos, com

aulas de ética e cidadania, meio ambiente, segurança do trabalho e princípios matemáticos. As aulas do curso tem caráter interativo, onde os alunos expõem suas opiniões e

dúvidas. As aulas práticas começarão no mês de Setembro, com a montagem de um cavalete em tubulação roscável, posteriormente, será aplicada a prática das instalações em

tubulação soldável de um banheiro. Dessa forma, espera-se estimular atividades de extensão na faculdade e em parceria com outras instituições, de modo que os ganhos do

projeto para a cidade sejam divulgados e ampliados. O projeto contribuirá com a formação dos alunos envolvidos quanto ao conteúdo, além de despertar o senso de cidadania e

de responsabilidade pelo desenvolvimento do país.
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