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Introdução: A sociedade sempre conviveu com dúvidas e problemas de construção que
vão surgindo com o tempo de uso de suas moradias, aplicação de materiais utilizados
de maneira equivocada e, ou ainda, moradias construídas de maneira inadequada. Isto
pode ocasionar tanto insegurança no uso da moradia quanto desconforto pela
iluminação e arejamento do recinto onde vivem serem inadequados, que por sua vez
podem gerar problemas de saúde devido à umidade excessiva do local e proliferação
de fungos e bactérias.  Objetivo: O projeto consiste em selecionar algumas casas do
Bairro Universitário de Coronel Fabriciano, pesquisar possíveis problemas em suas
construções e propor soluções, a fim de melhorar tanto a moradia quanto a qualidade
de vida de seus moradores, utilizando metodologias simples e custos acessíveis.
Metodologia: A metodologia foi divida nas seguintes: a) pesquisa inicial de possíveis
problemas em obras de engenharia e elaboração de um questionário para selecionar os
moradores que participarão do projeto; b) seleção das casas; c) visitas às casas para
entrevistar os moradores; d) visitas técnicas às casas selecionadas para detectar
problemas relacionados à construção civil; e) discussão dos problemas encontrados em
grupos; f) elaboração das possíveis sugestões; g) elaboração do relatório final e h)
retorno às residências para apresentação das sugestões com possíveis melhorias.
Resultados: Foram selecionadas algumas moradias e também já foram realizadas
algumas visitas técnicas às residências. Os problemas encontrados estão sendo
relatados e discutidos com a meta de propor soluções para a realidade local. 
Conclusão: Embora o trabalho esteja em andamento, ele já possibilitou aos
participantes uma vivência na prática dos conhecimentos adquiridos em sala. 
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