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RESUMO

Devido a força regional e econômica da cidade de João Monlevade e de toda a sua região, surgiu a ideia da implantação do curso de capacitação e qualificação de artífices da

construção civil, visando atender a demanda do mercado com profissionais cada vez mais qualificados.

O curso visa à dinamização do setor da Construção Civil na região, de forma a reafirmar a relevância e a importância da indústria do setor da Construção Civil no Estado de Minas

Gerais e na economia brasileira, proporcionando ações em defesa do desenvolvimento social e a garantia de mão de obra cada vez mais qualificada, além de oferecer

oportunidades para aqueles que possuem baixa renda e escolaridade mínima para adquirirem uma formação profissional sólida e atualizada. 

É função das universidades, principalmente as públicas, reduzir as distâncias entre os diversos atores sociais, principalmente as populações mais vulneráveis, e é neste contexto

que entra a extensão universitária.

O objetivo principal desse projeto é capacitar profissionais com uma formação ampla, teórica e prática, dando oportunidade às pessoas que queiram trabalhar no ramo da

Construção Civil, e que não tiveram oportunidade de adquirir os conhecimentos básicos para atuar na área, possibilitando a inserção no mercado de trabalho. 

O curso foi dividido em duas etapas. A primeira, teórica, onde os monitores do projeto ministraram as aulas teóricas de Matemática, Metrologia, Segurança do trabalho e

Tecnologias da Construção Civil, (essa etapa já foi concluída) o que já mostrou um grande ganho de conhecimento dos alunos que participam do projeto. A segunda etapa é a

parte prática, onde os alunos realizam as aulas com um instrutor capacitado e experiente na área (essa etapa encontra-se em andamento). 

No que tange aos ganhos do bolsista, percebe-se a importância para a formação acadêmica e humanística, sobretudo a socialização, agregando conhecimento e experiências

imprescindíveis para a profissão que será exercida futuramente.
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