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1. Título do projeto 

 

Movelaria com pallets 

 

 

2. Situação do projeto 

 

( X ) Inédito      (   ) Complementação de projeto já encerrado 

     (   ) Prorrogação 

 

3. Unidade de origem 

 

Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura 

 

 

4. Dimensão 

 

(   ) Ensino      ( X  ) Extensão     (  X  ) Gestão     (   ) Pesquisa 

 

 

5. Área de conhecimento  

 

Engenharia / Tecnologia 

 

 

6. Duração 

 

Início: 15/06/2017 

Término: 21/12/2017 

 

7. Local de execução 

 

O local será escolhido de acordo com a disponibilidade do corpo 

técnico/docente envolvido no curso, considerando seu local de lotação e 

o princípio da economicidade. 

 

 

 

 

 



8. Justificativa  

 

O ensino de técnicas de utilização de materiais recicláveis para 

construção de mobiliário possibilita uma melhor inserção no mercado de 

trabalho para profissionais e aprendizes da área, tendo em vista que a 

sociedade torna-se cada dia mais interessada e exigente quanto à 

responsabilidade social e ambiental dos produtos que consome e utiliza 

no seu dia-a-dia. Além disto, cabe ao meio acadêmico apontar soluções 

ecologicamente sustentáveis e economicamente atraentes para a 

destinação de materiais recicláveis abundantes na região no qual está 

inserido. 

 

 

9. Objetivos Gerais  

 

 Fomentar a adoção de políticas vinculadas à sustentabilidade 

ecológica e econômica; 

 Capacitação da comunidade interna e externa da Unipampa para 

a confecção de móveis utilizando pallets; 

 Promoção da reciclagem de materiais de fácil aquisição, 

utilizando-os para a confecção de produtos ecologicamente 

sustentáveis com considerável valor comercial; 

 Destinação do mobiliário proveniente do projeto às Casas do 

Estudante e demais unidades da instituição; 

 Dispor de projetos para futura utilização pela instituição e para 

demais órgãos interessados na construção de móveis em pallets. 

 

 

10. Objetivos Específicos  

 

 Elaborar protótipos para a construção de beliches, camas, 

bancadas para cozinha, sofás, estantes, entre outros móveis, 

utilizando pallets e estruturas metálicas de reforço (nos casos 

necessários), considerando pontos como segurança, 

durabilidade, conforto, ergonomia e beleza; 

 Capacitar turma de 45 pessoas para a confecção dos móveis 

planejados com respectiva emissão de certificado; 

 Construir 46 unidades de beliches; 25 bancadas para cozinha; 25 

sofás e 04 camas; 

 Disponibilizar os móveis construídos para as Casas do Estudante 

e demais unidades da instituição.  

 

 



11.  Metas e atividades 

 

Meta Atividades 

 
 

1. Desenvolvimento 
dos projetos e 
protótipos dos 
móveis. 

 

1.1. Reunião inicial da comissão técnica 
de apoio com demais setores 
interessados. 

1.2. Elaboração dos protótipos. 

1.3. Realização de testes e correções. 

1.4. Elaboração de documento com os 
projetos finais, assinado pelos 
responsáveis técnicos. 

 
2. Definição de local 

e obtenção dos 
materiais 
necessários via 
doação e 
parcerias. 

2.1. Reunião com gestores do local de 
execução. 

2.2. Lançamento de edital para obter 
parcerias e doação de materiais. 

2.3. Publicação do resultado do edital. 

3. Formação da 
turma de alunos 
via chamada 
interna e externa. 

3.1. Lançamento de edital interno e 
externo para captar interessados 
no curso. 

3.2. Publicação do resultado. 

4. Ensino das 
técnicas e 
construção dos 
móveis. 

4.1. Aulas teóricas. 

4.2.     Aulas práticas. 

      4.3. Certificação dos alunos. 

5. Destinação dos 
móveis às 
unidades da 
instituição. 

5.1. Organização da logística. 

5.2. Tombamento dos bens. 

5.3. Distribuição dos móveis. 

 

12. Cronograma de execução  

Ano referencia: 2017 

Atividade JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1.1 X       

1.2 X X      

1.3  X      

1.4  X X     

2.1   X     

2.2   X     

2.3   X     

3.1   X X    

3.2    X    

4.1     X   

4.2     X X  



4.3       X 

5.1       X 

5.2       X 

5.3       X 

 

 

13.  Planejamento orçamentário 

 

 O projeto dos móveis deve considerar sempre o princípio da 

economicidade, tendo em vista viabilizar a execução do mesmo; 

 Nos casos de necessidade de deslocamento e diárias para a comissão 

técnica, a despesa será absorvida pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Infraestrutura; 

 Os materiais e demais recursos utilizados para a elaboração dos móveis 

serão adquiridos preferencialmente via doação, sob o auxílio da Divisão 

de Captação de Recursos da PROPLAN. 

 

14. Público atingido  

 

Discentes, docentes, técnicos administrativos e trabalhadores 

terceirizados da Universidade Federal do Pampa; comunidade externa 

interessada em marcenaria eco sustentável e formação profissional, 

totalizando 45 vagas. As vagas remanescentes poderão ser ofertadas 

para integrantes de outro órgão público. 

 

 

15. Impactos proporcionados  

 

 Fomento à economia regional, fornecendo mais uma opção de 

obtenção de renda para diversas famílias, através da construção 

de móveis com valor comercial utilizando pallets; 

 Economia orçamentária e ganho patrimonial para a Universidade 

Federal do Pampa; 

  Diminuição de material em degradação em lixões, aterros e 

meio-ambiente; 

 


