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Os serviços de consultoria fornecidos a partir da área de Engenharia Florestal são: viveiros
florestais; jardinagem e paisagismo; caracterização tecnológica da madeira: anatomia, química,
física e mecânica; averbação de reserva legal; inventário florestal; levantamento
fitossociológico; certificação de produtos florestais; arborização urbana; controle de produção e
descarte
de
resíduos
madeireiros;
análise
de
viabilidade
econômica
de
projetos/empreendimentos florestais; manejo e conservação de áreas degradadas e matas
ciliares; estudo e adequação de layout de indústrias madeireiras.
Os serviços da área de Engenharia Ambiental são: Educação Ambiental; Gestão Ambiental;
Licenciamento Ambiental; Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI); Licença de Operação
(LO); Estudo de Impactos Ambientais (EIA); Termo de Referência; Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA); Análise Ambiental de Poluição: água, solo e ar; Implantação, gerenciamento
e monitoramento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Implantação de Sistemas
Renováveis de Energia; Soluções em Geoprocessamento; Tratamento de Efluentes industriais.
Os serviços da área de Design são: desenvolvimento de projetos de naming e identidade
visual; gestão da marca; desenvolvimento de produtos inovadores; aperfeiçoamento e
optimização de produtos ou linha de produtos; gestão do design; redução de custos de
produção; aplicação de ferramentas da qualidade.
MISSÃO: Executar serviços e atividades por excelência a macros, médias e pequenas
empresas e, de forma sustentável, atender gradativamente às necessidades da região na qual
a Apporte Jr está inserida. Além de capacitar os graduandos para o mercado de trabalho, e
estimular a aplicação prática de conhecimentos teóricos adquiridos na academia, bem como
instigar a visão empreendedora e profissional dos mesmos em relação a esse mercado;
VISÃO: Ser uma empresa notória no mercado, institucionalmente legítima e autossustentável,
que integra Universidade e Comunidade;
VALORES:
Transparência;
responsabilidade; eficiência;
sustentabilidade.
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