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Somos uma Empresa Júnior vinculada à
Universidade Federal de Santa Catarina -
Campus Blumenau!
Criada em 2015, a Integre vem evoluindo
diariamente para entregar serviços de
qualidade nas áreas das Engenharias de
Controle e Automação, de Materiais e
de Têxtil.
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Ser referência na
execução de projetos
de alta performance

na nossa área de
atuação

Qualidade no
serviço e inovação

para executar

Impulsionar o
mercado local

através de soluções
tecnológicas

Visão,
missão 
e valores
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Desenvolvimento 
de software

3

Aplicativo
Ganhe credibilidade e se

conecte com seus
clientes através da

plataforma mais utilizada
de todas. 

Software desktop
Um software personalizado

para atender às
necessidades da sua

empresa.

Software web
Um sistema hospedado

na internet, que pode ser
utilizado a partir de

qualquer computador ou
smartphone.



Prototipagem
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Impressão 3D
Criar objetos a partir da sua

imaginação acelera pesquisa
e desenvolvimento.

Microcontroladores
Soluções de automação e

sensoriamento feita por
microcontroladores.

Desenho Técnico
Modelagem de peças

bidimensionais e tridimensionais
em programas de desenho

técnico assistido por
computador.



Mapeamento de
processos

Mapeamento de
processos

Padronizar procedimentos e
analisar oportunidades de

melhoria no fluxo produtivo.
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BlogsSites institucionais
Aumente a visibilidade

do seu negócio na
internet com a criação
de um site totalmente

personalizado.

E-commerce
Venda seus produtos on-line

24 horas por dia, com
comodidade e segurança

para seus clientes.

Crie postagens originais no site
da sua empresa para atrair mais

visualizações e engajamento
com o seu conteúdo. 

Desenvolvimento
de sites
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Determinação das propriedades
físicas dos materiais e do seu
comportamento mecânico em

diferentes condições.

Ensaios mecânicos

Análise da microestrutura a
partir do preparo da

superfície para compreensão
das propriedades físicas e

químicas.

Metalografia

Caracterização 
de materiais
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Avaliação das superfícies
localizadas dos materiais a

partir de uma penetração na
peça

Dureza e microdureza



Soluções
têxteis
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Pesquisa técnica
Desenvolvimento

personalizado de produtos

Ficha técnica
personalizada e criação

ou adequação de
etiqueta.

Testes laboratoriais
Determinação de aspectos

físicos/químicos e de
composição dos substratos

têxteis.

Consultoria em pesquisa
de tecidos e suas

composições.



Contato

/IntegreJr

integrejr.ufsc.br

@integre.jr

/integre-consultoria

https://www.facebook.com/IntegreJr/
https://www.instagram.com/integre.jr/
https://www.linkedin.com/company/integre-consultoria/about/
https://www.integrejr.com/
http://www.integrejr.ufsc.br/

