


Nossa Missão
“TER O COMPROMISSO DE 

TRANSFORMAR VIDAS  POR MEIO 
DE UM AMBIENTE QUE ACOLHE E  

DESENVOLVE PESSOAS, 
INSPIRANDO ATOS DE  

EXCELÊNCIA QUE FORMARÃO 
NOVOS  EMPREENDEDORES 

CAPAZES DE IMPACTAR TODOS  
OS NÍVEIS DA SOCIEDADE.”
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Engenharia Mecânica



Desenho 
Técnico Mecânico



Detalhamento 2D

Projeto em 2D de peças individuais, seja para fabricação ou melhor percepção de detalhes técnicos. Contém todas 
as vistas do componente, bem como suas dimensões e parâmetros de produção. Serviço muito útil para indústria 

fabril ou para cliente que deseja levantamento técnico e dimensional de suas peças.



Modelagem 3D

Projeto de modelagem 3D de um conjunto ou componente mecânico, muito importante para visualização 
completa e tridimensional do mesmo. Realização do desenho 3D de cada peça e montagem do sistema, útil 

para verificar se há interferências e ter melhor compreensão do produto final.



Desenvolvimento de 
projetos mecânicos

Projeto de criação de um dispositivo mecânico conforme ideias e preferências do cliente. Desenvolvimento 
completo do mecanismo incluindo detalhamento dimensional e de produção, bem como desenho 3D do projeto 

finalizado. Ideal para clientes que desejam criar ou inovar sistemas mecânicos.



Metrologia 
e Normas



Metrologia
e Normas

Serviço de aplicação de conhecimentos em metrologia, determinando tolerâncias dimensionais e parâmetros de 
superfície (rugosidades e de soldagem). É realizado também a adequação em normas desse serviço ou de outro 
projeto requerido pelo cliente. Útil para padronização e intercambialidade de componentes, bem como melhor 

garantia na qualidade de processo para fabricação de peças.



Feedback

“Profissionalismo e pontualidade aliados a uma boa 
comunicação e um grande comprometimento, e apesar de 
ainda serem estudantes possuem um ótimo conhecimento 

técnico.” 
Eco Casa Construções Ecológicas, empresa parceira desde 

outubro de 2017

“Gente dedicada e comprometida com o projeto para satisfazer 
o cliente.” 

Milton Marcelo Noda, cliente do Rio Grande do Sul



Contato

Av. Ariberto Pereira da Cunha, 333 - Portal das Colinas, Guaratinguetá/SP 
FEG - Unesp | Dpto de Engenharia Civil

contato@jovensprojetistas.com www.jovensprojetistas.com(12) 99104-4828



Obrigado


