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A metodologia aplicada ao projeto está estruturada em sete etapas 

principais, que são:

Etapa 1

Etapa 2 -

mento e materiais derivados de madeira disponíveis nas unidades da 

EEB e na região central do estado de São Paulo;

Etapa 3  Desenvolvimento de modelos virtuais e elaboração de proje-

-

cados que incorporem conceitos de sustentabilidade ao longo da 

cadeia produtiva;

Etapa 4  Processo de produção experimental de protótipos com priori-

-

dade dos modelos com a execução na marcenaria da unidade. Ainda 

nesta etapa, objetiva-se analisar dois principais indicadores de suste-

ntabilidade na produção dos protótipos, que são: consumo de energia 

e produção de resíduos no processo produtivo;

Etapa 5  Análise dos dados coletados na etapa de produção (indica-

dores de sustentabilidade); 

Etapa 6

modelagem virtual, elaboração de projeto executivo detalhado dos 

Etapa 7  Elaboração e redação de relatório com a descrição das ativi-

dades, análise dos dados,

resultados alcançados e divulgação da pesquisa.

Este projeto tem como objetivo principal atender as demandas por 

mobiliários públicos da EEB e, para tanto, procura integrar as ativi-

dades de ensino e pesquisa desenvolvidas junto a Faculdade de Ar-

quitetura, Artes e Comunicação, FAAC-UNESP. Neste sentido, desta-

cam-se as atividades de ensino e os conteúdos abordados nas discipli-

pelo docente coordenador deste projeto, junto ao curso de graduação 

-

izada a apresentação das características, aplicações, processos de 

em madeira e de materiais derivados da madeira. Já na disciplina 

-

tentabilidade na concepção e na elaboração do design de produtos e 

na produção de modelos e protótipos. A disciplina intitulada “Modelos 

e Protótipos”, por seu conteúdo, também apoia as atividades do proje-

to, pois auxilia na elaboração de modelos virtuais com emprego de 

importância na etapa de prototipagem virtual dos mobiliários.

Portanto, sendo a abordagem prioritária do projeto a experimentação 

e o desenvolvimento de projetos e a produção de protótipos mobiliári-

resultados parciais são:

a)

b)  Projeto da produção com o planejamento das etapas de usinagem, 

materiais empregados e montagem dos componentes; 

c) Modelos virtuais dos mobiliários e;

d)

e)

O Projeto de Extensão intitulado “ Projeto e produção de mobiliário 

público para a Estação Experimental do Bauru” aborda a concepção, 

o desenvolvimento de projeto e a produção experimental de protóti-

produção e ao consumo responsável de produtos inovadores que in-

corporem conceitos de sustentabilidade no seu ciclo de vida.

-

-

design de produtos elaborados com madeira serrada de eucalipto, 

a) -

demais materiais derivados de madeira; 

b)  experimentação de projetos com elevado grau de detalhamento e 

-

tos de produção em marcenaria;

c)  incorporação de conceitos e teorias do design sustentável na pro-

dução de novos produtos.
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-

tou em protótipos de produtos coerentes com o objetivo principal 

proposto, principalmente se considerarmos três aspectos principais: 

a)  a aplicação de conceitos de sustentabilidade no design de produtos; 

b)  o desenvolvimento de projeto com auxílio de sketches manuais, 

c)

integração das etapas de pesquisa de materiais, análise de similares, 

ge -

-

das no projeto de extensão associadas às atividades didáticas podem 

ensino, pesquisa e extensão junto ao curso de graduação em Design 

da FAAC /UNESP – campus de Bauru.
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