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RESUMO

Visando melhorar os recursos disponíveis para a Universidade e a comunidade, o objetivo dessa inciativa é a construção de uma câmara úmida para cura de corpos de prova de

concreto para a Faculdade de Engenharia de João Monlevade. A câmara úmida trata-se de um equipamento necessário para o desenvolvimento de atividades relacionado ao

estudo do concreto e devido a sua ausência, algumas atividades são inviabilizadas/prejudicadas. O laboratório de Materiais de Construção Civil desempenha atividades

direcionadas aos alunos de engenharia civil da  FaEnge.. 

Além de atender a pesquisas, esse trabalho tem como foco a comunidade de  profissionais  que  necessitem de  recursos  tecnológicos  e  que  muitas  vezes  não  dispões de 

recurso  para  tal  e  muito menos tiveram orientação. Além de seu papel acadêmico esse espaço desempenha um importante papel social, pois durante dois dias da semana o

espaço é aberto à comunidade de profissionais da construção civil que queiram testar a resistência de materiais ou desenvolver algum estudo especifico.

Ao fim da construção da câmara será ministrada uma palestra para estudantes da universidade, explicando como funciona a câmara úmida, como desenvolver o traço de

concreto, e os ensaios que necessitam de câmara úmida, a fim de melhor envolve-los na produção de novas tecnologias economicamente viáveis para o desenvolvimento de

pesquisas.

Quanto aos resultados já alcançados, percebe-se um considerável aumento da procura de construtores da região para utilizar os recursos do laboratório, bem como 

agendamento para a utilização da câmara. Estima-se que devido ao baixo custo de execução e manutenção a câmara úmida possa ser replicada em qualquer instituição. A

FaEnge tornou-se mais interessante para a população local , pelo seu interesse e colaboração. No que se refere ao bolsista, esta está mais ligada a formação acadêmica pautada

as questões de controle tecnológico e a solução de problemas através de alternativas economicamente viáveis.
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