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Introdução: A PROMAD JR é a Empresa Júnior do Curso de Engenharia Industrial Madeireira
da UNESP do Campus de Itapeva. Desde sua criação em 2006 vem atuando em projetos e
assessorias na área de industrialização e utilização da madeira. Suas propostas consistem em
produzir e desenvolver projetos, sempre buscando incentivar a capacidade de solucionar
problemas, assessorar a implantação de soluções, oferecendo retorno á sociedade dos
investimentos que realiza na universidade, através de seus serviços, aprimorando à formação e
atuação do profissional especialista em madeira. Objetivos: A PROMAD JR tem como
objetivo proporcionar aos seus membros oportunidades para a aplicação prática de seus
conhecimentos teóricos relativos à área profissional, valorizando alunos e docentes, tanto no
mercado profissional como no âmbito acadêmico. Métodos: Como toda empresa júnior, esta
também não tem fins lucrativos e/ou políticos, e sim educativos. Os alunos do campus
vivenciam em cada projeto a prática das disciplinas ministradas em sala de aula juntamente
com a supervisão dos professores. Ao longo desses três anos diversos projetos possibilitaram
aos alunos aplicar seus conhecimentos, preparando-os melhor para o mercado de trabalho.
Resultados: Dentre diversos trabalhos realizados podem ser destacados especialmente dois,
sendo um projeto realizado para um órgão público, a prefeitura de Itapeva e um projeto para
entidade privada, a Associação dos Cirurgiões Dentistas do Estado de São Paulo. O projeto
desenvolvido para prefeitura de Itapeva-SP denominado “Sala Verde”, foi um espaço de
convivência totalmente construído em madeira certificada e coube a PROMAD JR. elaborar o
projeto. Nesta sala além de uma biblioteca há um espaço para realização de eventos que
visam conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente para a sobrevivência
do homem. O segundo projeto destacado foi o “Detalhamento de Coberturas em Madeira” de
uma obra em desenvolvimento na cidade de Avaré-SP, sendo o cliente APCD. O projeto
arquitetônico já havia sido desenvolvido e coube a PROMAD JR. realizar o levantamento e
análise das plantas relativas do projeto, seguido de um estudo das edificações em madeira a
serem detalhadas e, posteriormente, o detalhamento da estrutura de cobertura em madeira dos
blocos a serem construídos no local. Nos dois projetos realizados pela PROMAD JR. pode-se
verificar que os objetos de estudos foram assuntos de conhecimento dos alunos, o que destaca
e enfatiza a importância do profissional especialista em madeira.

0822

