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Descrição
Em continuidade às ações desenvolvidas no Asilo Dom Bosco, pelos alunos e professores do curso de Engenharia Civil da Univali, foi proposto

a criação de projeto arquitetônico com proposta para cobertura da piscina. Esta área, por não ser coberta encontra-se, atualmente, em desuso

pelos moradores do Asilo.

Estratégias Utilizadas
Os alunos, acompanhados por professores engenheiros e arquitetos, realizaram visitas ao Asilo Dom Bosco para o reconhecimento da área a ser

coberta. Após as visitas e conversas com a Assistente Social foram definidas as ações necessárias para esta ação específica. Com um trabalho

multidisciplinar, os alunos assumiram a proposta.

Objetivo Geral
Realizar projeto arquitetônico para um elemento estrutural de cobertura de piscina para atender as necessidades dos moradores a partir de

uma área de lazer arejada e adequada às necessidades dos idosos.

Objetivos Específicos
- Avaliar o local e impacto da ação social; - Realizar o memorial fotográfico; - Fazer medições necessárias para a execução do croqui da

piscina para elaboração do projeto; - Realizar a modelagem 3D para melhor tomada de decisão a cerca dos materiais necessários e a forma da

cobertura; - Realizar orçamentos dos materiais; - Desenvolvimento do projeto para captação de recursos necessários para a execução.

Resultados Obtidos
Com o término do semestre, a ação social desenvolvida pelos alunos encerrou-se na etapa de realização dos orçamentos. Ficou acordado que

para o projeto de cobertura seriam  utilizadas telhas de policarbonato, com fechamento das laterais com vidro móvel de altura máxima de 40

cm com frente e fundo de vidro fixo. A continuidade do projeto será a partir do início das aulas do primeiro semestre de 2017.

Impacto Social
Proporcionar maior conforto aos moradores do Asilo por meio de uma área de lazer adequada às necessidades e promover a interação entre

moradores, familiares e comunidade a fim de beneficiar a saúde física e mental dos mesmos.

Desenvolvimento profissional:

Geração de emprego e renda:

Novas tecnologias:
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Redução de danos:
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Promoção da educação:
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Nº Pessoas beneficiadas diretamente: Nº Pessoas beneficiadas indiretamente:

Qtd. Funcionários envolvidos: Qtd. Alunos envolvidos:

80 300

2 13

Qtd. Responsáveis 2

Responsável

Telefone E-mail Setor

KEILA CHRISTINA KLEINJOHANN

keilak@univali.br 511010323501 COORDENACAO CURSO ENGENHARIA CIVIL

Responsável

Telefone E-mail Setor

SONIA IARA PORTALUPI RAMOS

prof.sonia@univali.br 511010323501 COORDENACAO CURSO ENGENHARIA CIVIL

Municípios Envolvidos UF
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Qtd. Professores: 4

Professor
SONIA IARA PORTALUPI RAMOS

MOACIR DE OLIVEIRA JUNIOR

KEILA CHRISTINA KLEINJOHANN

PATRÍCIA TRENTIN COLZANI


