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RESUMO 

Neste trabalho são apresentadas as atividades realizadas no período de 30 de 
setembro de 2019 a 09 de outubro de 2020 referentes ao estágio supervisionado na 
empresa Heitor Sousa Arquitetura (Escritório de Arquitetura), que se localiza na 
cidade de Monteiro-PB. Serão expostas as atividades executadas por um escritório 
de arquitetura como levantamentos arquitetônicos, elétricos e acompanhamentos de 
obras, perfil da empresa e experiências do aluno Apresentará ainda a estrutura da 
empresa, perfil da mesma, experiências adquiridas pelo aluno e a importância do 
estágio como complemento para a formação do aluno concluinte do curso 
Tecnologia em Construção de Edifícios. O estágio é de extrema importância para a 
complementação do currículo do aluno, já que durante a realização das atividades 
pode-se confrontar a prática com os conhecimentos adquiridos no curso. Várias 
disciplinas abordadas no curso foram de grande ajuda para a realização das 
atividades executadas durante o estágio tais como Cad Básico, Desenho 
Arquitetônico, Desenho Técnico, Instalações Hidrossanitárias e de Gás e Instalações 
Elétricas e Telefônicas. 
 

Palavras-chave: Estágio. Arquitetura. Projetos.  
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ABSTRACT 

In this work, the activities carried out from September 30, 2019 to October 9, 2020 

are carried out, referring to the supervised internship at the company Heitor Sousa 

Arquitetura, located in the city of Monteiro-PB. The activities performed by an 

architecture firm will be exposed, such as architectural and electrical surveys and 

monitoring of works, company profile and student experiences. It will also present the 

company structure, its profile, experiences acquired by the student and the 

importance of the internship as a complement to the training of the graduating 

student of the Technology in Building Construction course. The internship is 

extremely important to complement the student's curriculum, since during the 

performance of the activities, the practice can be compared with the knowledge 

acquired in the course. Several subjects covered in the course were of great help in 

carrying out the activities performed during the internship, such as Basic Cad, 

Architectural Design, Technical Design, Hydrosanitary and Gas Installations, and 

Electrical and Telephone Installations. 

 

Key-words: Internship. Architecture. Projects.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Estágio supervisionado tem por finalidade proporcionar ao estagiário 

convívio prático, desenvolvimento técnico, cultural, científico e de convívio humano, 

como complementação da sua formação profissional no ambiente de trabalho. 

As atividades foram realizadas na empresa Heitor Sousa Arquitetura 

localizado na cidade de Monteiro-PB, esta é um escritório de Arquitetura, que tem 

como objeto principal de trabalho a confecção de projetos (arquitetônicos, 

estruturais, hidráulicos, entre outros.).  

Segundo a NBR 16636-1/2017 projeto é a representação do conjunto dos 

elementos conceituais, desenvolvida e elaborada por profissional técnico legalmente 

habilitado, necessária à materialização de uma ideia, realizada por meio de 

princípios técnicos e científicos, visando à consecução de um objetivo. 

De acordo com a NBR 13532/1995 a elaboração do projeto de arquitetura de 

edificação é a determinação e representação prévias (desenhos e textos) da 

configuração arquitetônica de edificação, concebida mediante a coordenação e a 

orientação geral dos projetos dos elementos da edificação, das instalações prediais, 

dos componentes construtivos e dos materiais de construção. 

É interessante esclarecer o que é um projeto arquitetônico, conforme Sperling 

(2001),é normalmente dividido em etapas conforme o grau de aprofundamento do 

problema, o que implica um percurso que se inicia em associações criativas e livres 

e se direciona para definições com maior precisão material-dimensional. 

Antes de iniciar cada projeto, é necessário realizar uma coleta de dados, que 

consiste primeira e principalmente numa conversa com o cliente para saber o que 

ele deseja qual o tipo de projeto, se vai ser comercial, residencial, ambos, etc. e 

saber exatamente o que ele quer que apresente no seu projeto. Por exemplo, se for 

o projeto de uma residência, saber quantos quartos, se terá sala de jantar integrada 

sala de estar ou separada desta, se haverá suítes e quantas, se na área externa irá 

ter piscina, churrasqueira, entre outros detalhes. Depois dessa etapa dirija-se para a 
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parte de desenho, a qual pode ser feito o uso de diversos softwares para isso entre 

eles o AutoCAD. 

 Desse modo Souza (2019), diz que o AutoCAD é um software, que é utilizado 

mundialmente para o desenvolvimento de projetos em computador que dizem 

respeito às áreas como arquitetura, construção civil, engenharias, indústria 

automobilística e outras. Na verdade, AutoCAD é o nome de um produto, assim 

como Windows, Office. 

Além dos desenhos técnicos, o software vem disponibilizando, em suas 

versões mais recentes, vários recursos para visualização em diversos formatos. É 

amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica e 

em vários outros ramos da indústria. Considerado um dos programas mais 

completos do meio, o AutoCAD costuma lançar atualizações anualmente, 

melhorando seu desempenho e corrigindo possíveis erros. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral  

        O relatório tem como objetivo relatar as principais atividades realizadas, 

durante o estágio supervisionado em um escritório de arquitetura, na cidade de 

Monteiro-PB. 

2.2  Objetivos específicos  

  Apresentar as características da empresa onde foi realizado o estágio. 

 Descrever as atividades desenvolvidas durante o estágio. 

 Relatar as experiências adquiridas e suas relações com o curso de 

Tecnologia em Construção de Edifícios. 

 Apresentar os projetos acompanhados pelo aluno no período de estágio. 
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3  RELATO DE ESTÁGIO  

O estágio ocorreu na área de realização de projetos arquitetônicos, com o uso 

do software AutoCAD. Durante o período de estágio foram desenvolvidas diversas 

atividades internas e externas juntamente com o supervisor do estágio, como a 

realização de inspeção de obras em andamento e visita in loco para coletar os 

dados que futuramente se tornarão base para a elaboração das plantas. 

As principais atividades observadas que foram desenvolvidas durante o 

período estagiado foram concentradas em três: visita técnica para acompanhamento 

de obra, levantamento cadastral, acompanhamento de projetos. 

3.1 Identificação da Empresa  

3.1.1 Local do estágio  

O Escritório Heitor Sousa Arquitetura está localizado na Rua Prefeito Inácio 

José Feitosa n°131 loja 116,1°andar shopping Bormoratt no centro da cidade de 

Monteiro – PB. 

3.2 Dados referentes ao estágio  

Quadro 1 – Dados Referentes ao Estágio 

Data de início 30/09/2019 

Data de término  16/10/2020 

Carga Horária Semanal 10 horas 

Carga Horária Total 400 horas 

Supervisor de Estágio Heitor Jerônimo de Sousa 

 

3.3  Perfil da empresa 

Trata-se de um escritório de arquitetura que atua na cidade de Monteiro-PB 

desde maio de 2017, porém já realizou projetos nas cidades de Sumé, Prata, Ouro 

Velho, Congo, Parari, Serra Branca, Campina Grande e João Pessoa na PB, São 

José do Egito, Arcoverde e Sertânia PE, Santos-SP, Betim-MG, Cabrobó-PE, 

Salvador-BA entre outras cidades. A empresa caracteriza-se pelo seu diferencial no 

atendimento, por sempre inovar e por procurar sempre o melhor para seus clientes.  
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Figura 1 - Layout do escritório  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020) 

4  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1 Visita técnica para acompanhamento de obra  

Foi realizado o acompanhamento de uma obra em andamento com o projeto 

arquitetônico elaborado pelo escritório, localizada na Rua Severino Ramos de 

Vasconcelos número 35, a qual teve início em março de 2019 e tem como previsão 

de conclusão três anos, trata-se de uma edificação comercial com estrutura de dois 

pavimentos, térreo e subsolo. 

Foram realizadas duas visitas no período de estágio, sendo uma no mês de 

outubro de 2019 (Figura 2) e a outra no dia 02 de outubro de 2020 (Figura 3). Na 

primeira a obra estava em fase de estruturas e o subsolo já estava pronto. Já na 

segunda a obra estava com em fase de acabamento e os dois pavimentos prontos 

para finalização, o reboco da parte externa estava sendo feito. Um ponto observado 

foi a alteração no pé direito no pavimento térreo, altura do piso ao teto, de 3m para 4 

m, modificação feita pelo dono da obra. No mais todos os projetos estão sendo 

seguidos como planejados. 
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 Figura 2 - Primeira visita à obra 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2020) 

Figura 3-Segunda visita à obra  

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2020) 

Foi adquirida experiência no conhecimento de canteiros de obras, vistos em 

sala de aula nas disciplinas de Sistemas Construtivos, Projeto e Implantação de 

Canteiros de Obras e Planejamento e Controle de Obras.   
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4.2 Planta baixa de levantamento  

Foram realizadas várias medições in loco, principalmente em projetos de 

reforma e ampliação, para obtenção do projeto inicial a ser alterado. 

Entende-se por levantamento o recolhimento de medidas in loco para a 

realização de um projeto. Os levantamentos foram feitos através de visita técnica ao 

local onde seria feito o projeto como farmácia, residência, loja etc. Primeiramente 

era feita a medição da geometria do espaço levantado, esquadrias, presenças de 

soleiras, paredes existentes, verificação da existência de pontos hidráulicos e 

elétricos: tomadas, luminárias, torneiras, banheiros, marcando todas as informações 

necessárias para andamento das próximas etapas, além de um levantamento 

fotográfico do imóvel (Figura 4). 

Figura 4-Levantamento coletado em campo

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020) 

Chegando ao escritório era realizado o desenho no programa AutoCAD, e 

repassado ao responsável pelos projetos, geralmente todos os projetos eram 

executados pelo arquiteto. 

Em outra visita foi feito o levantamento de uma farmácia pelo escritório e o 

layout foi acompanhado, orientaram-se algumas exigências básicas para compor o 

esboço do projeto como: área de medicamentos controlados, caixa, balança, extintor 

de incêndios, expositores, balcões de atendimento, prateleiras, escritório, um layout 

já criado e aprovado foi entregue como modelo (Figura 5). 



IFPB-CAMPUS MONTEIRO                                                                                                RELATÓRIO DE ESTÁGIO 
 

14 
 

Figura 5-Planta de layout da farmácia 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

 

4.3 Projeto elétrico de residência  

De acordo com Mattede (2018) “o projeto elétrico é a representação gráfica e 

escrita bem detalhada das instalações elétricas de uma construção. Ele é 

responsável por dimensionar e quantificar toda a instalação elétrica, determinando 

onde estarão todos os pontos de tomada e iluminação”. 

Desse modo, acompanhou-se a realização de um projeto elétrico de 

residência unifamiliar, o objetivo era colocar os pontos elétricos de tomadas em 

todos os ambientes, inserir luminárias com intuito de ampliação e conforto para a 

residência e preenchimento da legenda com quantidades de lâmpadas, interruptores 

e tomadas. Após a finalização foi enviado para o tecnólogo responsável para 

aprovação e supostas modificações (Figura 6). 

A realização da atividade durante o estágio proporcionou a oportunidade de 

executar conhecimentos e habilidades adquiridos durante o curso em uma atividade 

de elaboração de projetos realizada no escritório. A atividade enriqueceu o currículo, 

pois proporcionou a fixação do conteúdo da disciplina de instalações elétricas e 

telefônicas.  
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Figura 6 – Planta baixa de residência com pontos elétricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

 

4.4 Fachada de residência 

Um cliente contratou um projeto de uma fachada de residência para reforma; 

sendo que primeiro foi realizada uma visita técnica a casa onde seriam realizadas as 

modificações na fachada, coletaram-se as medidas das alvenarias e esquadrias 

existentes. Em seguida foram recolhidas informações com o cliente sobre as suas 

pretensões para o projeto. E então realizou o projeto arquitetônico que representa a 

fachada nova da casa, foi feito pelo escritório com minha colaboração em colocar as 

especificações dos materiais como revestimento cerâmico, alumínio e pintura no 

software AutoCAD (Figura 7). 

Foi adquirida experiência na área de criação de projetos de residências e 

aprimorados conhecimentos de funções do programa Autocad, como ortogonal, 

snapping reference e chamfer. 

Figura 7 - Fachada de residência 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2020) 

 

Na sala de aula, temos mais contato com a teoria aplicada às atividades que 

exerceremos dentro da nossa profissão, mas muitas vezes não relacionamos o 

conteúdo à sua aplicabilidade, nem compreendemos o que realmente é o 

funcionamento de uma empresa. Por isso, o estágio foi essencial para que eu 

pudesse entender melhor e aperfeiçoar minha visão do profissional como parte da 

empresa e atuação como uma profissional. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente relatório descreveu as atividades realizadas no estágio 

supervisionado na empresa Heitor Sousa Arquitetura mostrando a rotina das 

atividades executadas por um escritório de arquitetura como levantamentos 

arquitetônicos, elétricos, projetos arquitetônicos e acompanhamentos de obras. 

O estágio realizado contribuiu em vários aspectos na fixação da 

aprendizagem das aulas em sala, na formação profissional, pois proporcionou que 

se vivenciasse a rotina de uma empresa, todo o seu funcionamento, contato com 

clientes, a área da construção civil e a realização de projetos, tornando-o apto para o 

mercado de trabalho, podendo colocar em prática e também adquirir conhecimentos, 

vistos em aulas, proporcionando o contato com situações reais.   

Ademais, disciplinas vistas no decorrer do curso como Cad Básico, Desenho 

Arquitetônico, Desenho Técnico e Instalações Elétricas e Telefônicas, foram de 

grande proveito para a eficácia do estágio, seja na teoria ou na prática.  

Logo, o estágio acrescentou bastante no processo evolutivo e na formação do 

futuro profissional Tecnólogo em Construção de Edifícios, pois proporcionou a 

relação direta com o público, suas dúvidas e problemas, e na facilidade da 

comunicação interpessoal e convívio administrativo. 
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