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1 INTRODUÇÃO  

A cidade de Rio Grande, fundada em 1737, é o município mais antigo do 

estado do Rio Grande do Sul, fato que confere à cidade importantes contextos 

históricos, como ocupação espanhola e retomada portuguesa, que nos trazem 

até a atual configuração singular da cidade. Um ponto importante desse avanço 

cronológico é a forma como a cidade foi ocupada pela população, que não esteve 

sempre sujeita ao atual plano diretor, código de obras e principalmente ao 

controle municipal no que diz respeito aos registros dos imóveis. 

Algumas normativas referentes à terra e no que nela se constrói se 

mostraram um problema muito grande para as famílias socialmente mais frágeis 

que se estabeleceram no município em períodos anteriores ou que adquiriram 

terrenos sem os devidos trâmites legais previstos. Isso ocorre, tanto pela falta de 

poder financeiro para adquirir os serviços necessários para regularizar a situação 

dos terrenos que usufruem ou as edificações levantadas, tanto pela falta de 

instrução ao adquirir lotes sem as devidas documentações.   

 Contribuindo para amenizar esse problema, o programa SAsCC conta 

com com estudantes e profissionais de engenharia e arquitetura (técnica de 

laboratório e coordenadoras), que a partir do envolvimento em uma temática 

prática pouco explorada na grade curricular dos cursos de engenharia, auxiliam 

as famílias hipossuficientes a obter a titularidade de suas moradias.  

 

  

  

2 METODOLOGIA  

A infraestrutura do SAsCC funciona dentro de uma abordagem de 

escritório modelo de engenharia dentro do campus Carreiros da FURG, no qual 

são realizados o desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura e o 

atendimento à comunidade externa pelos próprios estudantes. 
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Esse atendimento é voltado para a camada economicamente mais frágil 

da população de Rio Grande e para organizações sem fins lucrativos, ele se 

desenvolve por meio de visitas técnicas, levantamentos topográficos e 

elaboração de plantas. Para tanto, dispõe-se de computadores com o software 

AutoCAD, trenas, trenas a laser e máquina fotográfica para registros.  

  

  

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO   

A atual coordenação teve o início de suas atividades no começo de 2015, 

a qual contava com a contribuição de 8 integrantes na equipe, incluindo a 

coordenadora. Ao longo desses 3 anos e meio, o projeto SAsCC passou por 5 

marcos de mudança no que diz respeito a gestão do projeto e a equipe vetor do 

mesmo. Um desses marcos se caracteriza pelo ingresso de uma orientadora ao 

projeto, assim como uma base de contribuintes maior, que resultou em uma 

visão mais expandida das possibilidades para o projeto e uma autoanálise crítica 

mais aprofundada. 

Em um primeiro momento, as atividades de 2015 e 2016 focaram-se em 

finalizar os projetos com mais de 2 anos de espera, à medida que o fluxo de 

projetos de usucapião fosse mantida constante sem longos períodos de espera. 

Também se buscou corrigir algumas lacunas de formação e organização de 

tarefas. Em uma segunda etapa, as atividades de 2017 foram voltadas para uma 

visão mais auto avaliativa como meio de aumentar a eficiência do serviços 

prestados e expandir as áreas de atuação do projeto, visto que a adição de 

projetos de regularização ao leque de serviços oferecidos, na metade de 2016, 

se demonstrou um grande desafio técnico, da mesma forma que expôs as 

deficiências da equipe na área gestora-administrativa. 

Atualmente, a equipe SAsCC adotou um sistema funcional de grupos de 

desenvolvimento em gestão, marketing e publicidade, conhecimentos 

extracurriculares e histórico de atividades, a fim de cobrir os limites recorrentes 

dos anos anteriores em um curto espaço de tempo sem perder o envolvimento 

de todos os colaboradores do projeto. 

Todas essas medidas se baseiam na premissa de melhor atender a 

comunidade externa foco do projeto, frente ao investimento público direcionado 

ao SAsCC, que mostrou serem muito efetivas com os resultados obtidos tanto 

em relação a qualidade do serviço prestado, quanto em relação ao desempenho 

da equipe enquanto escritório da área de engenharia. Um dos indicativos para 

sustentar essa melhora está presenta na tabela 1 a baixo, a qual demonstra um 

claro aumento de projetos concluídos no mesmo ano de entrada, assim como 

um pequeno acréscimo de demanda não apenas da (Defensoria Pública do 

Estado (DPE), mas também de outras matrizes. 

É importante ressaltar ainda que os dados da tabela se referem apenas a 

um dos serviços prestados pelo projeto e que se trata apenas de um indicativo 

de desempenho. Essa auto avaliação mais aprofundada dos serviços prestados 

pelo projeto, só se tornou possível esse ano com a criação de banco de dados 

digitais pela equipe que está cada vez mais aprimorada.  
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Tabela 1 – Dada dos projetos de usucapião desde 2013  

 

        

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo como base a recente atualização do projeto em 2017 e as 

atividades desenvolvidas em 2016, notou-se um aumento na agilidade na 

elaboração dos desenhos e uma maior sinergia da equipe no que diz respeito a 

evolução e adaptabilidade com o contexto vivido pelos assistidos e o 

desenvolvimento das atividades internas como um todo. 

Isso acaba por aprimorar o serviço prestado e a formação ampla dos 

acadêmicos envolvidos que serão capazes de atuar de forma diferenciada tanto 

no âmbito profissional quanto pessoal, pois puderam vivenciar a importância do 

conceito de responsabilidade social. 
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LEVANTAMENTO DE DADOS DE PROJETOS DE USUCAPIÃO 

Ano  Concluídos  Cancelados   DPE DPU EMAJ SAJ Contato direto Entrada no mesmo ano Retorno 

2018 44 3 40 0 2 0 5 21 3 

2017 63 0 57 1 2 1 2 49 8 

2016 57 1 48 6 0 1 3 40 8 

2015 78 2 78 0 1 0 1 40 1 

2014 59 4 59 1 0 0 3 35 0 

2013 64 11 74 0 0 0 1 31 0 

2012 35 1 33 0 0 0 3 15 2 

2011 48 6 51 0 1 0 2 34 1 

2010 26 1 27 0 0 0 0 21 0 

 474 29         


