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 Resumo  

A pesquisa está sendo desenvolvida por um grupo de estudantes dos cursos 

de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da faculdade Eniac, com objetivo de 

discutir e desenvolver pesquisas tecnológicas e projetuais para o entendimento e 

viabilidade técnica da construção de um módulo habitável estudantil para instituições 

de ensino superior. Esta pesquisa se dá através de ensaios experimentais e 

prototipagem dos resultados obtidos. 

Neste momento, esta pesquisa encontra-se em levantamento e 

desenvolvimento de tecnologias construtivas. Em seguida, serão discutidos os 

projetos arquitetônicos para a execução do módulo proposto. Por fim, a pesquisa 

resultará em entendimentos de pontos positivos e negativos que envolvem toda a 

esfera de enfretamento no que diz respeito aos módulos habitáveis estudantis. 

Introdução 

Com a expansão do quadro de alunos e as limitações financeiras, esta 

pesquisa tenta demonstrar a possibilidade das instituições de ensino viabilizarem 

moradias temporárias próximas aos seus campus, reduzindo os custos e o tempo 

gasto com deslocamentos diários, possibilitando a reversão deste tempo de 

deslocamento em tempo de estudo. Desenvolvendo o módulo através de 

experimentos tecnológicos e simulações projetuais, associando o projeto 

arquitetônico e a tecnologia construtiva, esta pesquisa científica possibilitará a 

multiplicação dos módulos para que assim, possam ser utilizados por outras 

instituições de ensino em diferentes localidades. 

Objetivos 

Possibilitar tecnicamente a construção de um módulo habitável estudantil 

Metodologia 

� Revisão bibliográfica. 

� Pesquisa de materiais alternativos relacionados com a logística local. 

� Experimentações tecnológicas desenvolvidas dentro do canteiro de 

obras e canteiros experimentais da Faculdade Eniac. 



� Construção do módulo habitável utilizando os materiais utilizados na 

pesquisa. 

 Desenvolvimento 

1. Investigação bibliográfica acerca do tema. 

2. Desenvolvimento de pesquisa tecnológica que envolva materiais e 

técnicas construtivas. 

3. Testes experimentais e tecnológicos dos materiais pesquisados. 

4. Detalhamento construtivo. 

5. Desenvolvimento de projeto arquitetônico. 

6. Desenvolvimento de projetos executivos. 

7. Organização do canteiro de obras. 

8. Execução do módulo habitável estudantil. 

Resultados Preliminares 

a. Viabilidade técnica de materiais para construção do módulo. 

b. Construção física de protótipo dentro da Faculdade Eniac do Módulo 

proposto. 
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