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Introdução: A Promad JR se iniciou como forma de aproximar os alunos da prática profissional e 
promover o engajamento nas atividades no âmbito da universidade. O seu objetivo é proporcionar 
aos alunos condições à aplicação prática de seus conhecimentos relativos à sua área de 
formação.Durante seu período de existência assistiu-se a entrada e saída de seus participantes 
levando conseqüentemente a ciclos de desenvolvimento e retrações das capacidades da empresa 
em seus diversos segmentos de atuação. Uma maneira de contornar essa problemática foi à 
implantação de políticas de recrutamento de alunos nos anos iniciais da graduação de maneira 
entrar em um processo de tutelamento pelos veteranos o que vem proporcionando o 
amadurecimento da organização como um todo. Outro aspecto relevante além das atividades de 
consultoria usuais foi que no período de 2010 e 2011 houve o engajamento da empresa júnior na 
iniciativa da Prefeitura Municipal e do SEBRAE regional de delinear políticas e ações de fomento 
para a atividade madeireira como meio de alavancar economicamente a região, o que demonstra 
os efeitos desse processo. Objetivos: O objetivo da participação da empresa Junior na iniciativa 
do SEBRAE e Prefeitura Municipal de Itapeva foi o de colaborar com o desenvolvimento regional
passando do papel de coadjuvante para um dos protagonistas da sociedade local, gerando 
visibilidade e criando respeitabilidade junto a comunidade Itapevense. Métodos: A região de 
itapeva segundo estudos do IBGE apresenta o segundo pior IDH do estado e caracteriza-se 
economicamente pelas atividades: agrícolas; de mineração e reflorestamento/desdobro. Portando 
definiu-se como um dos vetores para o desenvolvimento da região à agregação de valor para suas 
atividades extrativistas e dessas o uso da madeira para a produção de móveis como um dos mais 
promissores, conclusão resultante dos diagnósticos elaborados. Para tornar isso realidade, num 
futuro próximo, foram promovidas articulações com os agentes locais através da promoção de 
fóruns com os atores envolvidos, divulgação junto a empresários e comunidade, estudos 
mercadológicos, levantamentos de infra-estrutura necessária, características de mercado e oferta 
de matéria prima. Resultados: Como resultado obteve-se o engajamento de diversos atores locais 
que continuam desenvolvendo ações para alcançar o objetivo de transformar a região em um pólo 
moveleiro. A proposição de uma feira com foco no mobiliário a ser realizado com o apoio da 
UNESP e prefeitura, a produção de material a ser apresentado durante a visita do Exmo 
Governador do Estado de São Paulo durante sua visita a região como indicador para solicitar
políticas públicas para a região e sobretudo a consolidação da Promad JR junto ao campus e a 
comunidade local. 
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