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RESUMO 
 

O presente trabalho pretende mostrar a importância dos estágios na vida do 

acadêmico e para sua formação como engenheiro civil, como também a falta de 

oportunidade deste tipo em razão do elevado número de estudantes que apresenta 

essa necessidade. Dessa maneira o trabalho irá propor um modelo de Empresa Júnior 

para proporcionar aos estudantes estágios e uma ponte para o mercado de trabalho. 

Destacaremos o papel da Brasil Júnior – CONFEDERAÇÃO DE EMPRESAS 

JUNIORES DO BRASIL; Mostraremos assim a falta que faz uma Empresa Júnior 

dentro da universidade, e os benefícios que traz aos acadêmicos, servindo para o 

oferecimento de estágios e o desenvolvimento de um aprendizado prático para a vida 

profissional, criando habilidades, desenvolvendo um espírito empreendedor,  gerando 

mentes criativas e inovadoras, aplicando isso aos trabalhos que serão realizados 

naquele organismo, para então estarem aptos à ingressarem no mercado de trabalho. 

Será apresentado dois modelos de Empresa Júnior da Engenharia Civil de três 

universidades diferentes, mostrando assim qual é o melhor modelo para se implantar 

na UNIARP. 

 
Palavras-Chave: Empresa júnior. Laboratórios de estudo. Estágio. Aulas práticas. 
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ABSTRACT 
 

The present work intends to show the importance of the stages in the life of the 

academic and for its formation like civil engineer, as well as the lack of opportunity of 

this type due to the high number of students that presents this necessity. In this way 

the work will propose a junior business model to provide students with internships and 

a bridge to the job market. We will highlight the role of Brazil Júnior - 

CONFEDERATION OF JUNIOR COMPANIES OF BRAZIL; We will thus show the lack 

of a junior company within the university, and the benefits it brings to academics, 

serving to offer internships and the development of practical learning for the 

professional life, creating skills, developing an entrepreneurial spirit, generating 

creative minds And innovative, applying this to the work that will be carried out in that 

body, so that they are able to enter the labor market. 

It will be presented two models of junior civil engineering company from three different 

universities, thus showing which is the best model to implant in UNIARP. 

 
Keywords: Junior company. Study laboratories. Internship. Practical classes. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Estamos vivendo em um tempo onde busca-se aprimorar os conhecimentos, 

transformando a teoria em prática. Notamos que a educação está precisando de 

inovação, criatividade, e modernização nas aulas em sala e principalmente fora dela, 

visto que a experiência é essencial para a vida profissional do estudante. 

Vemos que a história da educação contada por Manacorda (2002 apud 

RABONI, 2002) mostra que já passam trezentos anos desde que John Locke (1632-

1704) apontou a necessidade de uso de atividades práticas pelos estudantes.   

Para Penin e Vasconcellos (1994 -1995 apud DEMO, 2011, p.9): 

 
A aula que apenas repassa conhecimento, ou a escola que somente se define 
como socializadora do conhecimento, não sai do ponto de partida, e, na 
prática, atrapalha o aluno, porque o deixa como objeto de ensino e instrução. 
Vira treinamento.  

 

Além da citação de Penin e Vasconcellos (1994-1995), também sabemos que 

o professor tem grande papel nessa evolução teoria/prática, segundo Demo (2011, p. 

41), cabe ao professor competente conduzir essa aprendizagem significativa, 

orientando o aluno permanentemente para expressar-se de maneira fundamentada, 

exercitar o questionamento e formulação própria, reconstruir autores e teorias e 

cotidianizar a pesquisa. 

Assim como as aulas práticas são essenciais, também temos a necessidade 

do estágio, que em alguns casos se torna uma grande dor de cabeça, tanto para a 

universidade como para o aluno pois, devido à grande quantidade de estudantes a 

falta de estágio se torna eminente.  

Vemos essa realidade fundamentada nas palavras de Mafuani (2011):  

 
A experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, 
considerando que cada vez mais são requisitados profissionais com 
habilidades e bem preparados. Ao chegar à universidade o aluno se depara 
com o conhecimento teórico, porém muitas vezes, é difícil relacionar teoria e 
prática se o estudante não vivenciar momentos reais em que será preciso 
analisar o cotidiano. 

 

Levando em consideração a falta de estágios para os acadêmicos e a falta de 

aprendizados práticos, a Empresa Júnior entra como uma grande ideia, pois com a 

implantação da mesma, os acadêmicos poderão estar estagiando nesse ambiente e 

consequentemente ter maior contato com aplicações práticas que são ministrados em 
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sala de aula e com o mercado de trabalho, adquirindo assim um grande conhecimento 

e diminuindo assim a demanda por estágios em empresas da cidade, pois a Empresa 

Júnior contribuirá principalmente com a oferta de estágios. Devemos entender que a 

Empresa Júnior não somente traz benefícios na parte de oportunidades de estágios, 

ela também será uma empresa de engenharia que irá criar e acompanhar projetos, 

visando não somente as prestações de serviço à comunidade, mas criará soluções e 

desenvolvimento de ideias para o município em geral, fornecendo assessoria técnica 

para empresas, para as pessoas e comunidades carentes, disponibilizando 

alternativas sustentáveis que possam garantir uma melhor qualidade de vida à 

população de baixa renda. 

Problema 

Pretende resolver o problema da falta de estágios, implantando uma Empresa 

Júnior na Universidade.  

Por que a Empresa Júnior é a melhor opção para solucionar este problema? 

Justificativa 

Muitas universidades não se preocupam em procurar alternativas disponíveis 

para agregar conhecimento práticos que vão além do aprendizado teórico. Uma 

dessas alternativas é a Empresa Júnior, que representa uma ponte para o mercado 

de trabalho, proporcionando conhecimentos práticos e contato com o ambiente de 

trabalho aos estudantes. A instabilidade do mercado de trabalho, que a cada dia impõe 

novas exigências para a aqueles que querem ser contratados, traz a universidade o 

dever ainda mais forte de formar o acadêmico não apenas com conhecimento 

teóricos, mas principalmente com a prática, e usar as ferramentas que temos para 

inserir a profissional ao término do seu curso.  

Considerando que no mercado de trabalho há muita competitividade e 

seletividade em todas as áreas, se faz necessário uma maior capacitação, com 

experiência prática. Esta última questão, faz com que seja um fator de problema aos 

recém-formados dificultando a inserção no mercado de trabalho. 

O Movimento Empresa Júnior tem crescido fortemente desde a sua criação no 

Brasil, em 1988. Essas empresas prestam serviços de consultoria e assessoria a 

empresas e empresários com a orientação de profissionais e professores. Além disso 

quem busca o serviço prestado pela EJ, pagam pouco por isso, e ainda recebem 

serviços de qualidade, onde jovens acadêmicos estão dispostos a trabalhar e dar o 

seu melhor. Dessa maneira surge a empresa júnior como uma opção fazível para dar 
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aos estudantes conhecimentos práticos e empreendedores. 

A Empresa Júnior além de fornecer oportunidades de estágios, agrega diversos 

benefícios para a vida do acadêmico, servindo como ponte para o mercado de trabalho 

e formando mentes empreendedoras e práticas, buscando não somente o diploma e 

sim uma carreira. 

A relevância deste trabalho está em mostrar exemplos de empresas juniores 

da Engenharia Civil para usar como modelo na criação de uma Empresa Júnior que, 

com a implantação, solucionará o problema relacionado à falta de estágios e ainda 

complementará a formação do discente. 

Este trabalho se baseara em pesquisas bibliográficas e também com algumas 

empresas juniores já existentes e em funcionamento, para assim tentar obter o 

máximo de entendimento sobre o assunto, que é relativamente novo para muitos, e 

também o que agregará na vida do acadêmico e para a universidade, visto que a EJ 

é instalada nas dependências da mesma. Com isso, a fundamentação teórica desse 

estudo, relaciona-se principalmente com a área e o estudante de Engenharia Civil.  

Visto isso, este trabalho irá mostrar o processo de criação de um Empresa 

Júnior e ao final das pesquisas e fundamentações irá apresentar uma proposta de 

uma Empresa Júnior para ser implantada na Universidade, bem como toda 

documentação necessária para ser reconhecida perante a Brasil Júnior, o 

planejamento estratégico e um logotipo. 

O presente trabalho tem como objetivos gerai: 

• Apresentar um projeto de implantação de uma Empresa Júnior para o curso de 

Engenharia Civil da UNIARP, através de pesquisas de modelos de EJ’s. 

O trabalho terá como objetivos específicos: 

• Mostrar a importância das aulas práticas. 

• Mostrar a importância do estágio e a falta de oportunidades para realizá-lo.  

• Indicar a necessidade e importância da implantação de uma Empresa Júnior 

da Engenharia Civil. 

• Explicar o funcionamento gestacional de uma Empresa Júnior 

• Escolher um modelo de planejamento estratégico; 

• Especificar os serviços que serão desenvolvidos pela Empresa Júnior. 

• Apresentar um modelo de empresa júnior, nome e logotipo; 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Importância das Aulas Práticas  

 

A origem do trabalho experimental aconteceu há mais de cem anos, inspirado 

pelo trabalho que era feito nas universidades, e tinha por propósito melhorar a 

aprendizagem do conteúdo científico, pois os alunos aprendiam os conteúdos, mas 

não sabiam aplicá-los. Contudo, a aprendizagem não se dá somente pelo fato de ouvir 

e folhear o caderno, mas de uma relação teórica prática, com objetivo não de 

comparar, mas sim de despertar o interesse aos alunos, criando discussões e melhor 

aproveitamento das aulas (POSSOBOM; OKADA; DINIZ, 2007) 

Ao fim da graduação, muitos alunos sentem uma insegurança profissional, 

mesmo com todo conhecimento adquirido no decorrer do curso ainda assim acham 

insuficiente para atuar no mercado de trabalho, por isso aulas práticas devem ser de 

excelência e frequente na vida acadêmica. A Empresa Júnior será um local perfeito 

para isso, pois além do acadêmico estar estagiando, irá aprender e realizar serviços 

práticos relativos a engenharia, os quais servirão para o sucesso profissional. 

Esse problema de aulas práticas e estágios não é atual, o historiador da 

educação por Manacorda (2001 apud RABONI, 2002) nos mostra que já passam 

trezentos anos desde que John Locke (1632-1704) mostrou a necessidade do uso de 

aulas práticas pelos estudantes. 

 Apesar das aulas práticas serem de grande importância, deve-se estar 

precedida de aulas teóricas, conforme Luca (2007 apud VIVIANI; COSTA, 2010) as 

atividades práticas precisam estar vinculadas a aula teóricas, pois quando 

desenvolvidas sem fundamentação teórica não favorecem o processo de 

aprendizagem.  

Podemos assim dizer que a prática tem uma boa porcentagem na 

aprendizagem do acadêmico, pois não tem como o aluno aprender a fazer um projeto 

estrutural e não ir a prática e desenvolver o aprendizado ou seja ver na realidade como 

funciona. Através desse exemplo podemos entender que teoria e prática devem andar 

juntas.  
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Para Capeletto (1992, p.224): 
 

As aulas de laboratório podem, assim, funcionar como um contraponto das 
aulas teóricas, como um poderoso catalisador no processo de aquisição de 
novos conhecimentos, pois a vivência de uma certa experiência facilita a 
fixação do conteúdo a ela relacionado, descartando-se a ideia de que as 
atividades experimentais devem servir somente para a ilustração da teoria. 
 

Os cursos de graduação abrangem muitos assuntos, dessa maneira seria 

impossível os acadêmicos saírem grandes conhecedores em apenas 5 anos, por isso 

é fundamental haver aulas práticas durante o período acadêmico. 

O Uso de atividades práticas como vimos anteriormente, não é recente, porém 

há grande variação quanto ao modo que fazem, tudo com o mesmo objetivo principal, 

que é confirmar o que já foi aprendido em sala, ou seja colocar em prática tudo o que 

foi absorvido no ambiente de aula. 

As aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, 

além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu 

mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos (LUNETTA, 1991). 

Para Ronqui (2009):  

 
As aulas práticas têm seu valor reconhecido. Elas estimulam a curiosidade e 
o interesse de alunos, permitindo que se envolvam em investigações 
científicas, ampliem a capacidade de resolver problemas, compreender 
conceitos básicos e desenvolver habilidades. Além disso, quando os alunos 
se deparem com resultados não previstos, desafia sua imaginação e seu 
raciocínio. As atividades experimentais, quando bem planejadas, são 
recursos importantíssimos no ensino. 

 
Conforme Von Linsingen (2010, p. 114): 
 

O ideal é articular as diferentes abordagens de acordo com a situação de 
ensino”. O uso de teorias de ensino diferentes enriquece o trabalho em sala 
de aula, por tanto, podemos somar, por exemplo, a abordagem construtivista 
e a cognitiva objetivando qualificar o processo de aprendizagem. 

 

Nessas perspectivas, as atividades experimentais constituem uma relevante 

ferramenta que permite ao professor constatar e problematizar o conhecimento prévio 

dos seus alunos, estimular a pesquisa, a investigação e a busca da solução de 

problemas.  

A postura experimental permite à exploração do novo e à incerteza de se 

alcançar os resultados esperados da pesquisa, além da ideia de tornar o aluno o 

sujeito da ação (FRACALANZA et al., 1986 apud RONQUI, 2009). Dessa forma, 

percebemos a importância de ter aulas práticas, seja elas em campo, nos laboratórios 

ou em estágios, que também poderão ser realizados no ambiente da Empresa Júnior. 
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Vemos que Bianchini e Ferrari (2003) diferencia ensinar de aprender: “o tradicional 

conceito de ensinar é diferente do conceito de aprender: ensina-se transmitindo 

informações, mas só se aprende por meio de vivências”. 

          Mesmo que alguns dos fatores sejam limitantes, nenhum deles justifica 

ausência de aulas práticas. Um pequeno número de atividades interessantes e 

desafiadoras para o aluno já será suficiente para suprir as necessidades básicas 

desse componente essencial à formação dos jovens, que lhes permite relacionar os 

fatos às soluções de problemas, dando-lhes oportunidades de identificar questões 

para investigação, elaborar hipóteses e planejar experimentos para testa-las organizar 

e interpretar dados e, a partir deles, fazer generalizações e inferências (KRASILCHIK, 

1996). 

 

2.1.2 A Importância do Estágio Supervisionado  
 

O conceito de estágio supervisionado consolidou-se, historicamente, no Brasil 

no período de 1942 a 1946. Segundo Ministério da Educação (2004), os estágios 

supervisionados se constituíam em passarelas construídas entre a teoria e a prática 

no processo da formação profissional, à época, encarado como preparação para 

postos de trabalho, como recomendava a OIT- Organização Internacional do 

Trabalho. Os estágios supervisionados, na década de quarenta do século passado, 

representavam oportunidades aos alunos da formação profissional industrial, 

comercial ou agrícola de conhecerem “in loco” e “in service” aquilo que teoricamente 

lhes era ensinado nas escolas técnicas. Esta era a oportunidade que os alunos tinham 

de manter um contato direto com o mundo do trabalho, uma vez que no próprio 

ambiente escolar, nos laboratórios e nas salas-ambientes especializadas, essa prática 

profissional era muito incipiente, mesmo na qualidade de prática simulada e 

supervisionada/orientada. 

O estágio durante a formação acadêmica, tem forte importância na vida 

profissional do estudante, pois é neste momento que ele tem o contato com o mercado 

de trabalho no qual ele será inserido, podendo assim ver se concretizar aprendizagens 

teóricas absorvidas em sala de aula durante o período acadêmico. 

Para Alvarenga e Bianchi (2002, p. 29), 

 
Estágio é um período de estudos práticos para a aprendizagem e a 
experiência, envolvendo supervisão, revisão, correção e exame cuidadoso, 
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trazendo resultados surpreendentes quando visto e desenvolvido de forma 
adequada. 
 

Os acadêmicos que ainda estão em fases finais e também os recém-formados, 

chegam ao mercado de trabalho sem possuir toda uma experiência prática e 

conhecimento necessário, fazendo com que fiquem perdidos, perdendo muitas 

oportunidades. O estágio ajuda com o ingresso do estudante no mercado, através 

dele o acadêmico irá adquirir muito conhecimento e experiência, facilitando assim para 

conseguir seu emprego. 

Para Castoldi e Polinarski (2009), o estágio não pode ser entendido pelos 

acadêmicos como cumprimento das exigências da grade e necessidades do curso, 

mas deve ser vivenciado pelo aluno como uma etapa significativa para a formação 

profissional. 

Para Guerra (1995) o Estágio Supervisionado consiste em teoria e prática tendo 

em vista uma busca constante da realidade para uma elaboração conjunta do 

programa de trabalho na formação do educador.  

“O estágio é o eixo central na formação de professores, pois é através dele que 

o profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da 

identidade e dos saberes do dia a dia" (PIMENTA; LIMA, 2004), tornando-se etapa 

imprescindível para o profissional estar apto a exercer sua função como educador. 

De acordo com Francisco e Pereira (2004), o estágio surge como um processo 

fundamental na formação do aluno estagiário, pois é a forma de fazer a transição de 

aluno para professor “aluno de tantos anos descobre-se no lugar de professor”. Este 

é um momento da formação em que os graduandos podem vivenciar experiências, 

conhecendo melhor sua área de atuação. 

Essa experiência de estágio, deve ser considerado um grande componente, 

pois agregará conhecimento na vida do acadêmico, oferecendo oportunidades de 

integrar esses alunos em suas áreas de interesses profissionais, que futuramente 

deixarão de ser somente estágio, para um emprego efetivo. Mas para isso necessita 

de uma grande entrega por parte do aluno também, força de vontade e disposição, 

para estarem aproveitando e absorvendo todo conhecimento que o estágio pode 

oferecer. 

Para Silva (2005), no cotidiano acadêmico é perceptível que os graduandos se 

envolvam com muita disposição e ânimo quando a universidade lhes proporciona a 

participação em que consiga colocar conhecimentos teóricos em prática, 
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acompanhados de um profissional supervisor ou quando possui uma instituição 

conveniada que estão em permanente contato com a universidade. É necessário que 

o estagiário aprenda a observar e identificar os problemas, estar sempre aprendendo 

e buscando informações, questionar o que encontrou além de buscar trocar 

informações com professores mais experientes (OLIVEIRA, s.d). 

Vemos que sobre o estágio curricular (WIELEWICKI, 2010, p.33) reforça a 

importância na grade curricular: 

 
É preciso salientar que a prática de ensino sob a forma de estágio curricular 
supervisionado é, tanto quanto qualquer outro componente curricular, uma 
atividade de aprendizagem e, nesse sentido, talvez seja mais preciso situá‐la 
não como um mero espaço de aplicação de conhecimentos previamente 
aprendidos, mas sobretudo como um espaço essencialmente de 
aprendizagem.  
 

Assim o ambiente prático, deve com certeza ser a sala de aula, seja dentro ou 

fora da universidade, não pode perder sua essência de “sala” e não fugir do foco que 

é acrescentar e concretizar a teoria para o acadêmico e não apenas ser algo para 

simplesmente olhar e esquecer. 

 

2.1.3 Legislação Sobre o Estágio Supervisionado   

 
Poucos alunos sabem ou se quer imaginam que exista alguma lei ou decreto 

sobre os estágios supervisionados, pois existe sim, e foi criada a muito tempo, a Lei 

Nº 6.494, (BRASIL, 1977), dispõe sobre o estágio do estudante, mas foi revogada pela 

Lei Nº 11.788 (BRASIL, 2008). Nesta Lei vemos que o estágio supervisionado é 

definido no Art. 1º como: Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos.   

Nesse mesmo artigo 1º no parágrafo 1º diz que o estágio faz parte do projeto 

pedagógico do curso, e ainda no parágrafo 2 º que o estágio visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. No 

artigo 2º fala que o estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 
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determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do 

projeto pedagógico do curso. E no parágrafo 3º, no artigo 2º, estabelece que as 

atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, 

realizadas pelo estudante, poderão ser equiparadas ao estágio, quando previsto no 

projeto pedagógico do curso. 

Vemos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394 (BRASIL, 

1996), exige o estágio supervisionado nos cursos de formação de docentes. Segundo 

Oliveira e Cunha (2006), o Estágio Supervisionado é uma atividade que propicia ao 

aluno adquirir a experiência profissional que é relativamente importante para a sua 

inserção no mercado de trabalho 

Dessa forma vemos a importância fundamentada em Leis que tratam a sobre o 

estágio supervisionado, sendo primordiais para a fixação da teoria e do andamento 

do aprendizado do acadêmico, para que haja êxito da teoria que a universidade 

passou para o estudante. 

 

2.1.4 Dificuldades Para Realizar o Estágio 

 
Existe no mercado de trabalho um grande déficit de engenheiros como é 

salientado pela mídia, pois está havendo um grande crescimento na área de 

construção civil. Devido a isso, muitas pessoas decidiram seguir na área da 

Engenharia Civil. Com isso, nos últimos semestres do curso ocorrem as dificuldades 

para realização do estágio, deixando o acadêmico muitas vezes perdido. 

Existem duas principais coisas que dificultam a realização de estágios: a 

primeira é pela grande quantidade de acadêmicos que estão na fase de realização do 

mesmo; são muitos acadêmicos para poucas oportunidades de estágios. A segunda 

é que as empresas contratam os acadêmicos muitas vezes por indicação, ou por um 

processo seletivo, ou por vínculos familiares, ou se possui algum conhecimento e por 

aí vai. Com isso, os acadêmicos que não atendem a estes pré-requisitos, ficam 

excluídos da possibilidade de realizar estágios profissionais. 

Sobre o estágio, Onofre e Fialho (1995), destacam que os 

problemas/dificuldades vividos pelos estagiários têm conduzido vários autores a 

identificar esse processo como um momento de ‘choque de realidade’. 

 Para neutralizar déficit no que tange ao número de vagas de estágios e 

organizar o processo de acesso a estas vagas, deve-se desenvolver meios com os 
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quais o aluno possa ter uma válvula de escape, não dependendo somente das 

construtoras, escritórios de engenharia etc. Em face disso surge a ideia de 

implantação de uma Empresa Júnior na Universidade que ajudará a resolver esse 

problema, oferecendo oportunidades do aluno estagiar.  

 

2.1.5 A Falta de Conhecimento Prático para Carreira Profissional 

 

Alunos que durante o período acadêmico vivenciariam inúmeras aulas de 

laboratórios, aulas em campo, experiências diversas voltadas para o seu curso, 

estágios bem aproveitados, deixam a faculdade ao final da graduação, confiantes e 

esperançosos, com oportunidades que irão encontrar, pelo conhecimento adquirido 

na prática, dessa forma para esse aluno o mercado será com certeza muito promissor, 

além de elogiar o curso, a universidade, elevar a profissão, enfim, terá um sentimento 

de realização acadêmica, se assim podemos dizer. Enquanto outros alunos que ainda 

não tiveram a familiarização com a prática no geral, sentem o mercado fortemente 

fechado, retraído, sem “grandes” oportunidades, e como resultado, sentem-se 

desanimados, desestimulados, trazendo para o seu curso pouco prestígio, tudo por 

estarem desmotivados com a falta de emprego, ou por não haver grandes 

oportunidades.  

Segundo (PEREIRA, 1997, p.32): 

 
...o sistema educativo, em especial a escola de Engenharia, deverá se 
aparelhar para formar cidadãos que saibam avaliar criticamente a tecnologia 
e suas implicações. Se os engenheiros são os responsáveis por desenvolver 
e trabalhar tecnologias, nada mais lógico que eles tenham condições de 
entendê-las além e aquém da pura técnica. 

 
 

2.1.6 O mercado de trabalho 
 

O mercado de trabalho, como todos sabemos, é rigoroso, e para entrar nesse 

mercado devemos ter uma bagagem de conhecimento principalmente prático, ou seja, 

experiências vividas e experimentadas, dessa forma saliento aqui algumas 

experiências como: os estágios e aulas em laboratórios. Com isso saberão 

desenvolver um pensamento diferente e avaliativo.  

Logicamente um engenheiro que não viveu tais experiências, não tem uma 

“bagagem” para apresentar, não presenciou situações na prática, e assim o mercado 

irá se encarregar de fechar algumas “portas” de oportunidades e “peneirar” cada vez 
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mais os profissionais, pois o mercado de trabalho sempre busca o conhecimento 

completo, ou seja, teoria + prática + experiências = grandes oportunidades. 

Sobre formação atual Shiga (1997) entende que: 

 
O mercado de trabalho tem exigido do profissional de engenharia uma 
formação mais generalizada, para que em curtos intervalos de tempo este 
profissional seja capaz de solucionar problemas dos mais variados. Uma boa 
formação para o profissional do futuro é efetivamente realizada através de 
uma formação básica bem fundamentada, levando o engenheiro a um nível 
mais generalista do que especialista. A tendência atual é a formação de 
profissional polivalente que deve adquirir conhecimentos de outras áreas, 
saindo assim do mundo exclusivo da engenharia em toda sua grandeza e 
forçando-o a participar de outros universos, que em tempos passados, 
poderiam ser totalmente adversos ao engenheiro. 

 

Assim o conhecimento da Engenharia Civil não se restringe somente a 

engenharia, é fundamental ter conhecimentos em outras áreas como por exemplo a 

informática, pois o computador é um grande aliado do profissional. 

Os estágios na Empresa Júnior, servirão para ensinar o acadêmico a prática, 

mesmo ele não sabendo nada, não terá nenhum tipo de preconceito nem requisitos, 

o objetivo principal é dar estágios e estágios em que o acadêmico realmente aprenda, 

e saia do ambiente da empresa com uma boa bagagem de aprendizado prático. 

 

2.1.7 Empresa Júnior 
 

2.1.7.1 Histórico 
 

O Movimento Empresa Júnior foi criado na França em 1967, é um dos maiores 

movimentos do mundo, ele é composto por acadêmicos da universidade onde a 

Empresa Júnior está instalada. No Brasil, a primeira Empresa Júnior foi fundada em 

1988, em São Paulo. A primeira Empresa Júnior foi fundada em Paris, na Universidade 

L´Essec de Administração. A repercussão positiva em países como Itália, Espanha e 

Suíça serviu de impulso para que, em julho de 1988, a Câmara de Comércio e 

Indústria franco-brasileira sugerisse a implantação de associação semelhante em 

universidades brasileiras. A Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas foi escolhida para iniciar a experiência no Brasil. Atualmente, existem 

Empresas Juniores espalhadas por todo o Mundo. Na Europa, as Empresas Juniores 

estão organizadas em Confederações Nacionais e em uma associação continental 

denominada JADE (Associação Júnior para o Desenvolvimento na Europa).  
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O Brasil é o país que possui maior número de Empresas Juniores. Estas se 

encontram organizadas em Federações Estaduais, que constituem a Confederação 

Brasileira de Empresas Juniores, Brasil Júnior, fundada em 2003 (CONCENTRO, 

2010, p.4). 

 

2.1.7.2 Conceito nacional de Empresa Júnior 
 

Segundo a Brasil Júnior no capítulo I artigo 1º do Conceito Nacional de 

Empresa Júnior diz que o CNEJ tem como objetivo determinar todos os critérios que 

deverão ser respeitados e seguidos, a fim de que uma associação civil seja 

reconhecida como uma Empresa Júnior por parte da Confederação Brasileira de 

Empresas Juniores – Brasil Júnior. 

 

No capítulo II artigo 3º fala sobre a finalidade da Empresa Júnior: 
A finalidade da Empresa Júnior deve estar definida em estatuto como:  
I – Desenvolver profissionalmente as pessoas que compõem o quadro social 
por meio da vivência empresarial, realizando projetos e serviços na área de 
atuação do(s) curso(s) de graduação a(s) qual(is) a Empresa Júnior for 
vinculada;  
II – Realizar projetos e/ou serviços preferencialmente para micro e pequenas 
empresas e terceiro setor nacionais, em funcionamento ou em fase de 
abertura, ou pessoas físicas, visando ao desenvolvimento da sociedade;  
III – Fomentar o empreendedorismo de seus associados. 
Aritgo 4º - Toda Empresa Júnior deverá estar vinculada a, pelo menos, uma 
instituição de ensino superior e a, pelo menos, um curso de graduação, que 
deverão estar determinados em estatuto (BRASIL JUNIOR, 2003). 

 

Temos também uma definição muito significativa dada pela CONCENTRO 

(2010), que é a Federação das Empresas Junior do Distrito Federal, a qual fala que a 

Empresa Júnior é uma Associação Civil sem fins lucrativos, pois é instituída pela união 

de pessoas civis com intuito de alcançarem um objetivo comum, excluindo a geração 

de lucros, ela é constituída por alunos de nível superior ou técnico com o intuito de 

aplicar a teoria ministrada em sala de aula, prestando serviços de consultoria e 

assessoria de qualidade, a um custo reduzido, para empresários e empresa públicas 

e privadas. Estas atividades são desenvolvidas com o acompanhamento e a 

orientação de professores e profissionais especializados, promovendo assim, a 

excelência na preparação e no estímulo da formação profissional. Uma Empresa 

Júnior pode ter caráter multidisciplinar. Isto acontece quando é constituída por alunos 

de dois ou mais cursos, trabalhando de forma conjunta na efetivação dos projetos. 

Nesta empresa são formadas equipes com o objetivo de promover a integração e a 
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ampliação do conhecimento geral, o que sustentará a expansão da mesma. 

Em uma entrevista com o diretor de expansão da FEJESC – Federação 

Brasileira de Empresas Juniores, Senhor Vinícius Zunino, nos disse que uma Empresa 

Júnior (EJ) é uma empresa de prestação de serviços como qualquer outra, gerida 

apenas por graduandos. Seus serviços são realizados pelos próprios membros da EJ 

e orientados por professores tutores, que auxiliam os graduandos a realizarem apenas 

os projetos de consultoria, os quais são destinados, em sua maioria, à micro e 

pequenas empresas. 

Para que uma associação de estudantes seja considerada uma Empresa 

Júnior, é necessário que tenha, além de realizar projetos de consultoria remunerados, 

os seguintes documentos: Estatuto próprio, CNPJ, Termo de Voluntariado e 

Reconhecimento da Instituição de Ensino (IES).  

É importante salientar que qualquer grupo que não cumpra com o que foi 

descrito acima não é caracterizado como Empresa Júnior, mesmo que muitas vezes 

o grupo se intitule como EJ.  

O funcionamento das Empresas Juniores é regulamentado pela Lei Nº 13267, 

de 6 de abril de 2016. 

 

2.1.7.3 Confederação Brasileira das Empresas Juniores – Brasil Júnior 
 

A Brasil Junior que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, é o órgão 

máximo do MEJ no país, fundada em 1º de agosto de 2003, é pessoa jurídica de direito 

privado, na forma de associação civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília – DF. 

A Brasil Junior é a maior confederação de Empresas Juniores do mundo, e o MEJ é 

um dos maiores movimentos estudantis do país. A Confederação trabalha como um 

portal de colaboração e conhecimento, que promove a integração dos empresários de 

cada estado e busca a regulamentação das atividades das empresas. No artigo 2º do 

estatuto da Brasil Junior (2003) vemos quais são as suas finalidades.  

 

Artigo 2º - A Brasil Júnior tem como finalidade fomentar, desenvolver e regular 
as Empresas Juniores brasileira, de forma integrada com as Federações 
Juniores e articulada com outras entidades de âmbito nacional e 
internacional, promovendo e apoiando o desenvolvimento do País nas suas 
dimensões econômica, social, educacional, cultural e especialmente:  
I. Promover e divulgar o Conceito Nacional de Empresa Júnior como 

elo entre as comunidades acadêmicas e a sociedade em geral. 
II.  Promover gratuitamente a educação em negócios por meio das 

Empresas Juniores, criando assim uma ligação entre a Universidade 
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e o mercado de trabalho, por meio do fomento ao 
empreendedorismo. 

III. Colocar-se, como oração técnico consultivo e regulador, no estudo e 
a solução dos problemas que envolvem Empresa Juniores brasileiras 
e Federações Juniores brasileiras (BRASIL JÚNIOR, 2015). 
 
 

A organização promove anualmente o ENEJ - Encontro Nacional de Empresas 

Juniores, evento considerado uma das maiores oportunidades de networking, 

desenvolvimento e integração para os membros do Movimento Empresa Júnior 

(CONCENTRO, 2016).  

Uma pesquisa realizada pelo Censo & Identidade da Brasil Junior, mostrou que 

em 2014 o movimento contava com 427 empresas juniores e 5150 empresários 

espalhadas em 18 federações envolvidas no Movimento Empresa Júnior, somam 

cerca de 2,8 mil projetos ao ano. (Censo & Identidade, 2014) 

Em Santa Catarina temos 43 empresas juniores, sendo 26 federadas à 

FEJESC - Federação das Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina. Além 

disso, temos cerca de 21 iniciativas, ou seja, equipes de graduandos que pretendem 

abrir uma EJ e estão em processo de conquista de documentação. Pretende-se até 

final do ano conquistar 44 empresas juniores no estado e 35 federadas (Vinícius 

Zunino - Diretor de Expansão da FEJESC). 

 

Abaixo uma relação de todas as federações de empresas juniores no Brasil: 
 

• Alagoas - FEJEA 
• Bahia - UNIJr-BA 
• Ceará - FEJECE 
• Distrito Federal - Concentro 
• Espírito Santo - Juniores 
• Goiás - Goiás Júnior 
• Maranhão - Maranhão Júnior 
• Mato Grosso do Sul - FEJEMS 
• Minas Gerais - FEJEMG 
• Paraíba - PB Júnior 
• Paraná - FEJEPAR 
• Pernambuco - FEJEPE 
• Rio de Janeiro - RioJunior 
• Rio Grande do Norte - RN Júnior 
• Rio Grande do Sul - FEJERS 
• Santa Catarina - FEJESC 
• São Paulo - FEJESP 
• Sergipe - SERJÚNIOR 

http://www.fejea.com.br/
http://www.unijrba.org.br/
http://www.fejece.com.br/
http://concentro.org.br/
http://www.federacaojuniores.com.br/
http://www.goiasjunior.org.br/
http://maranhaojunior.com.br/
https://www.facebook.com/fejems/
http://www.fejemg.org.br/
http://pbjunior.org.br/
http://www.fejepar.org.br/
http://www.fejepe.org.br/
http://www.riojunior.com.br/
http://www.rnjunior.org.br/
http://www.fejers.org.br/
http://www.fejesc.com.br/
http://www.fejesp.org.br/
http://www.serjunior.org.br/
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Figura 1 - Área de atuação das empresas juniores 

 

Fonte: Censo & Identidade – Brasil Júnior (2014) 

 

A figura acima mostra que as Engenharias apresentam maior número de 

atuação. 

 

Figura 2 - Países que possuem Empresa Júnior 

 

Fonte: FEJEPAR (2005) 
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O mapa abaixo mostra o número de empresas júniores que respondeu o Censo EJ 

em 2014: 

Figura 3 - Número de empresas que responderam ao Censo EJ 

 

Fonte: Censo & Identidade – Brasil Júnior (2014) 

 

O Gráfico abaixo mostra o número de empresas juniores criada por ano: 

 

Figura 4 - Número de empresas juniores criadas por ano 

 

Fonte: Censo & Identidade – Brasil Júnior (2014). 
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2.1.7.4 Legislação sobre criação de empresas juniores 
 

No brasil existe a lei Nº 13.267, de 6 de abril de 2016, a pouco tempo criada e 

que disciplina a criação e a organização das associações denominadas empresas 

juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior.   

Dentre toda a lei, foi extraído os artigos e parágrafos mais importantes para 

essa pesquisa, sendo essencial a leitura de toda a lei. O estatuto da Brasil Junior e a 

lei Nº 13.267 (BRASIL, 2016), tem muito em comum, as duas tratam assuntos 

parecidos, o que nos dá mais certeza ainda que a criação de uma Empresa Júnior é 

organizada e tem base legal.  

No Art. 2º da lei Nº 13.267 (BRASIL, 2016) fala sobre o conceito e finalidade da 

Empresa Júnior, diz o seguinte “Considera-se Empresa Júnior a entidade organizada 

nos termos desta Lei, sob a forma de associação civil gerida por estudantes 

matriculados em cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o 

propósito de realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento 

acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de 

trabalho.  

No para Art. 3º § 2º diz que os estudantes matriculados em curso de graduação 

e associados à respectiva Empresa Júnior exercem trabalho voluntário, nos termos 

da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

O Art. 4º § 1º As atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior deverão ser 

orientadas e supervisionadas por professores e profissionais especializados, e a 

empresa, desde que devidamente reconhecida nos termos do art. 9º, terá gestão 

autônoma em relação à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra 

entidade acadêmica.  

Ainda no Art. 4º § 2º vemos que a Empresa Júnior poderá cobrar pela 

elaboração de produtos e pela prestação de serviços independentemente de 

autorização do conselho profissional regulamentador de sua área de atuação 

profissional, ainda que esse seja regido por legislação específica, desde que essas 

atividades sejam acompanhadas por professores orientadores da instituição de ensino 

superior ou supervisionadas por profissionais habilitados.  

Nos Art 5º e Art. 6º, trata de uma parte muito importante, que são os objetivos 

da Empresa Júnior e o que ela deve fazer para realizar esses objetivos. 

Art. 5º A Empresa Júnior, cujos fins são educacionais e não lucrativos, terá, 
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além de outros específicos, os seguintes objetivos:  

I - Proporcionar a seus membros as condições necessárias para a aplicação prática 

dos conhecimentos teóricos referentes à respectiva área de formação profissional, 

dando-lhes oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho em caráter de formação 

para o exercício da futura profissão e aguçando-lhes o espírito crítico, analítico e 

empreendedor;  

II - Aperfeiçoar o processo de formação dos profissionais em nível superior;  

III - Estimular o espírito empreendedor e promover o desenvolvimento técnico, 

acadêmico, pessoal e profissional de seus membros associados por meio de contato 

direto com a realidade do mercado de trabalho, desenvolvendo atividades de 

consultoria e de assessoria a empresários e empreendedores, com a orientação de 

professores e profissionais especializados;  

IV - Melhorar as condições de aprendizado em nível superior, mediante a aplicação 

da teoria dada em sala de aula na prática do mercado de trabalho no âmbito dessa 

atividade de extensão;  

V - Proporcionar aos estudantes a preparação e a valorização profissionais por meio 

da adequada assistência de professores e especialistas;  

VI - Intensificar o relacionamento entre as instituições de ensino superior e o meio 

empresarial;  

VII - Promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade ao mesmo 

tempo em que fomenta o empreendedorismo de seus associados.  

Art. 6º diz que para atingir seus objetivos, caberá à Empresa Júnior:  

I - Promover o recrutamento, a seleção e o aperfeiçoamento de seu pessoal com base 

em critérios técnicos;  

II - Realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos 

inseridos em sua área de atuação;  

III - Assessorar a implantação das soluções indicadas para os problemas 

diagnosticados; 

IV - Promover o treinamento, a capacitação e o aprimoramento de graduandos em 

suas áreas de atuação;  

V - Buscar a capacitação contínua nas atividades de gerenciamento e 

desenvolvimento de projetos;  

VI - Desenvolver projetos, pesquisas e estudos, em nível de consultoria, 

assessoramento, planejamento e desenvolvimento, elevando o grau de qualificação 
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dos futuros profissionais e colaborando, assim, para aproximar o ensino superior da 

realidade do mercado de trabalho;  

VII - Fomentar, na instituição a que seja vinculada, cultura voltada para o estímulo ao 

surgimento de empreendedores, com base em política de desenvolvimento 

econômico sustentável;  

VIII - Promover e difundir o conhecimento por meio de intercâmbio com outras 

associações, no Brasil e no exterior.  

Em 2015 a Brasil Júnior publicou o Código de Ética do Movimento Empresa 

Júnior que deve ser seguido a fim de a visão propagada pelo MEJ seja exemplo não 

só de coragem e força de vontade, mas também de ética e integridade. 

 

2.1.7.5 A Importância da criação de uma Empresa Júnior no curso de Engenharia 
Civil  
 

Os fatos já mencionados em tópicos anteriores, ressalta a grande importância, 

do estágio, das aulas práticas e da experiência do acadêmico. A Empresa Júnior 

proporcionará isso aos acadêmicos, onde eles exercitarão seu lado empreendedor e 

inovador, fazendo a gestão de empresa, aprendendo a lidar com situações novas, 

vivenciar a prática, resolver problemas e conviver com pessoas no ambiente de 

trabalho e ainda ter convívio com profissionais da área, ter reuniões, capacitações, 

coisas que praticamente seriam impossíveis um acadêmico viver em um estágio. 

Segundo Belhot (1997) “ É necessário dar ao indivíduo a capacidade de se adaptar 

ao mercado, de criar as oportunidades para a sua sobrevivência, mediante a 

habilidade de planejar com criatividade e flexibilidade, e não mais reproduzir soluções 

conhecidas. ” 

Os estágios, infelizmente em alguns lugares, não são ambientes de 

aprendizados, as empresas exigem muitas vezes que o acadêmico já possua algum 

conhecimento, e não se tem a devida paciência para ensinar, mesmo não remunerado 

o mesmo, ainda estabelecem exigências. Em alguns casos o acadêmico nem chega 

a realizar estágio, e o responsável apenas assina o termo que o acadêmico 

compareceu e realizou. Por isso que é de grande importância a criação de uma 

Empresa Júnior, pois os estágios ofertados serão estágios de excelência, mesmo que 

o acadêmico não possua experiência ou conhecimento, que ele possa ter a 

oportunidade de realizar o estágio e realmente aprender algo, mas para o sucesso do 
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aprendizado, deve-se haver por parte do estagiando à vontade em aprender, a buscar 

conhecimento e ter responsabilidade no trabalho, com a junção de tudo isso, o 

acadêmico sairá da Empresa Júnior com grande bagagem de conhecimento prático, 

entrando no mercado de trabalho sem frustações.  

Toda essa experiência adquirida na Empresa Júnior fará com que eles saiam 

na frente de seus concorrentes, enriquecendo o seu curriculum, ficando a um patamar 

mais elevado do que outros. Como a Empresa Júnior é instalada nas dependências 

da universidade, ela também faz com que a instituição saia ganhando juntamente com 

os estudantes, pois enriquecerá o curso, será mais vista na sociedade e na região.  

A Empresa Júnior também servirá como um trabalho social também, visto que 

o mesmo não tem fins lucrativos, todo dinheiro arrecado com trabalhos é usado para 

manutenção da empresa e para capacitação dos membros, por isso é essencial a 

implantação dentro da universidade como uma extensão acadêmica. 

 

2.1.8 Modelos de empresas juniores da Engenharia Civil 
 

Para este trabalho foi escolhida três modelos de empresas juniores onde atua o curso 

da Engenharia Civil, para se analisar e escolher o melhor modelo para se implantar 

na UNIARP.  

 

2.1.8.1 KONVEX – Joinville – SC 
 
Em 1996, na Faculdade de Engenharia de Joinville, onde atualmente chama-

se UDESC, percebeu-se que era necessário aliar o conhecimento técnico 

desenvolvido no meio acadêmico com a experiência empresarial e em gestão, visando 

formar engenheiros mais qualificados. Nascia assim a Konvex Consultoria. Vinte anos 

depois, a Konvex impacta empresas, acadêmicos e sociedade, por meio da realização 

de mais de setenta projetos que auxiliam clientes a aperfeiçoarem processos e a 

melhorarem sua lucratividade, da vivência empresarial e gerenciamento de pessoas 

e projetos, e da responsabilidade social. Sendo parte do Movimento Empresa Júnior, 

atua nas áreas das Engenharias Elétrica, de Produção e Sistemas, Mecânica e Civil 

e Tecnologia da Informação, fornecendo uma vasta e variada gama de serviços a seus 

clientes. De seu quadro de colaboradores já se originaram diretores de grandes 

companhias, gerentes de projetos de alto valor agregado e muitos empreendedores 
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de grande sucesso, que por meio do conhecimento adquirido na Konvex continuam 

com a sua missão, gerando valor e impactando positivamente a sociedade. 

Na área de Engenharia Civil da Konvex, são oferecidos serviços como: 

elaboração de soluções construtivas com intuito de otimizar e reduzir o consumo de 

recursos hídricos e elétricos. Assim como desenvolvimento de projetos para 

adequação de espaço físico para novas edificações, visando melhor conforto térmico 

e acústico.  

A quantidade de membros na empresa varia muito, em 2015 contava com 

aproximadamente 40 membros, em 2016 devido ao tempo de permanência ter acabo 

e por ser um ano um pouco difícil para empresa, a quantidade caiu para 20 membros, 

o tempo de permanência dos membros era de no máximo um ano e meio.  

A organização da Konvex é feita dependendo a gestão, visto que na empresa 

a diretoria de presidência e administrativo/financeiro tem duração de mandato de um 

ano, já as diretorias de Gestão de pessoas, diretoria de qualidade, diretoria de projetos 

e diretoria de marketing tem duração de 6 meses. 

A Konvex possui atualmente cinco diretorias: presidência, gestão interna, 

gestão de pessoas, marketing e gestão de projetos. 

O ingresso dos acadêmicos na empresa é feito duas vezes por ano, sempre 

após os vestibulares abre-se um processo seletivo. 

Missão da empresa: Desenvolver líderes que impactam a sociedade com a 

realização de projetos interdisciplinares e gestão empresarial. 

Visão: Tornar-se eficaz nos projetos e processos internos, adquirindo visão e 

reconhecimento de mercado e sociedade. 

Valores: Transparência, Cooperação, Empreendedorismo, Compromisso, 

Respeito, Valorização dos membros. 

 

 

Site oficial da KONVEX: http://konvexconsultoria.com.br/a-empresa/ 

http://konvexconsultoria.com.br/a-empresa/
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2.1.8.2 EPEC – Florianópolis – SC 
 
O Escritório Piloto de Engenharia Civil (EPEC) é uma Empresa Júnior formada 

por alunos da graduação em Engenharia Civil da UFSC - Universidade Federal de 

Santa Catarina, que trabalham de forma voluntária, buscando experiência e 

aprimoramento profissional. Como Empresa Júnior, ela não possui fins lucrativos e 

tem como principais objetivos impactar na sociedade e formar profissionais 

diferenciados, que possuam aprendizado em gestão, contato com o mercado de 

trabalho e com o empreendedorismo. 

Atuando desde 1994, o EPEC já conta com mais de 20 anos de experiência e 

cerca de 200 trabalhos realizados. Nesses trabalhos, a parceria entre alunos e 

professores e a eficiência da empresa produz um serviço de qualidade, no qual o 

cliente pode confiar. Além disso, a empresa é responsável por diversos trabalhos 

sociais, buscando beneficiar pessoas e entidades e contribuir para a formação de uma 

sociedade mais igualitária. 

O EPEC possui Presidente e vice-presidente, Diretoria e gerencia de Marketing, 

diretoria e gerencia administrativa, diretoria e gerencia de projetos e diretoria e 

gerencia de recursos humanos. 

Os serviços oferecidos pelo EPEC têm como principal objetivo prevenir 

problemas futuros. Constatamos que a grande maioria dos condomínios para os quais 

já realizamos consultorias nos procuraram apenas depois de “camuflarem” o 

problema, ou seja, aplicarem soluções rápidas sem a supervisão de um profissional 

capacitado, o que os leva a uma impressão de que o incômodo foi resolvido, mas em 

um curto período de tempo ele volta a aparecer. 

O trabalho é executado por graduandos das fases finais do curso de 

Engenharia Civil da UFSC. Estes são orientados por professores do curso (muitos 

deles com mestrado e doutorado) e gerenciados por membros do EPEC, que fazem 

o intermédio entre o cliente e o consultor. 

As consultorias de Análise Patológica consistem em visitas ao imóvel nas quais 

são levantados os problemas. Após esta etapa, é confeccionado um relatório 

apontando as causas e soluções para os problemas para auxiliar o cliente na 

execução da obra. 

O Acompanhamento de Obras consiste na contratação de um consultor que 

poderá auxiliar em todo o processo de realização de uma obra, desde a contratação 
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da empresa responsável até a finalização do serviço. Durante o acompanhamento, 

serão entregues relatórios sobre o andamento da obra, com informações sobre 

prazos, materiais, técnicas utilizadas, ou seja, se está sendo realizada da melhor 

forma possível. 

Missão da empresa: Transformar universitários em empreendedores capazes 

de mudar o meio em que estão inseridos. 

Visão: Ser eficiente a ponto de tornar natural o crescimento extraordinário do 

número de projetos.  

Valores: 

Ética: Desejamos um país mais comprometido com a verdade e com a justiça. 

Acreditamos que, para mudar o Brasil, devemos começar a mudar nós mesmos, nos 

tornando empresários juniores que, além de profissionais diferenciados, são cidadãos 

diferenciados, merecedores do nosso sucesso, tornando o diferente em normal; 

Valorização das Pessoas: Acreditamos no poder de transformação das 

pessoas e no impacto que elas causam umas nas outras. Só com o aprendizado 

deixado por cada um à nossa volta evoluímos e nos tornamos o melhor que podemos 

ser; 

Compromisso com Resultados: Acreditamos em membros motivados, que se 

sentem responsabilizados e parte do movimento, que trabalham continuamente em 

busca de resultados que definem o sucesso da empresa. 

Espírito de Equipe: Valorizamos a importância de cada um dentro de uma 

equipe, formamos um time comprometido que entende que a força do nosso conjunto 

é muito maior que a soma de suas partes. 

Visão Empreendedora: Acreditamos em um estado de constante inovação, em 

encontrar oportunidades em cada desafio, em não se contentar com o que não 

representa o nosso melhor. 

Consciência Social: Temos ciência do nosso papel na sociedade e acreditamos 

que temos a responsabilidade de gerar impacto direto, retribuindo as oportunidades 

que nos foram ofertadas. 

Orgulho da Nossa História: Respeitamos a importância do legado construído 

por aqueles que vieram antes de nós e nos comprometemos a aprender com os erros 

e acertos cometidos, construindo uma base sólida para as futuras gerações do EPEC. 
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Site oficial do EPEC: http://www.epec-ufsc.com.br/ 

 

2.1.8.3 EMPEC – Maringá – PR 
 
A EMPEC é uma empresa formada por alunos da graduação dos cursos 

de Engenharia Civil e Arquitetura & Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, 

com o objetivo de fornecer aplicação prática dos conhecimentos aprendidos no 

ambiente universitário e proporcionar vivência no meio empresarial, desenvolvendo o 

comprometimento e o crescimento pessoal e profissional dos membros, ao oferecer 

serviços de qualidade à população em geral. 

A ideia da criação de uma Empresa Júnior (EJ) para o curso de Engenharia 

Civil da Universidade Estadual de Maringá (UEM) surgiu por meio do graduando 

Thiago Ortiz, que era amigo de muitos membros da EJ de Engenharia Química 

(CONSEQ), portanto estava familiarizado com o conceito de EJ. Para que a ideia se 

efetivasse, era necessária a formação de uma equipe, o que ficou por parte do 

professor Edson Ikeda, que era um dos professores que apoiava a CONSEQ. O 

professor Ikeda selecionou, entre os acadêmicos do curso, alguns alunos que tinham 

o perfil ideal para fazer parte da empresa. Com pouco conhecimento sobre o MEJ o 

grupo de alunos participou de um evento voltado para EJs da Universidade Estadual 

de Maringá, sendo o Primeiro Encontro de Empresas Juniores da Universidade 

Estadual de Maringá, em 2008. O evento animou-os a dar início à fundação da 

empresa, então a equipe foi dividida em três frentes. Uma que definiria a marca, outra 

que definiria a área de atuação e a última que faria um plano de negócios para ser 

apresentado à Universidade. 

No ano seguinte, os alunos que eram do quinto ano se formaram, então a 

equipe ficou reduzida para apenas cinco. Com isso novos acadêmicos entraram. Este 

foi o ano oficial de criação da EMPEC (2008), a partir daí foram definidos os 

responsáveis por cada área, a empresa possui as seguintes diretorias: Presidência; 

Diretoria de Finanças; Diretoria de Projetos; Diretoria de Recursos Humanos e 

Diretoria de Marketing. O registro no CNPJ se deu em 10/06/2009, data que foi então 

http://www.epec-ufsc.com.br/
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adotada como o “nascimento” da EMPEC. O próximo passo era o alvará de 

funcionamento, mas, para isso, era necessária uma localização fixa. Então a ideia de 

criação de um quiosque foi apresentada, e graças a ajuda do professor Rafael Alves 

o quiosque foi construído, o projeto foi realizado pela própria EMPEC sendo o primeiro 

projeto da empresa. 

O logo do EMPEC é inspirado no formato da sede da empresa, ou seja, em 

forma de um hexágono que representa união e modernidade. A cor laranja 

representam entusiasmo, impacto e criatividade. Já a cor verde representa 

sustentabilidade, harmonia e desenvolvimento. Entre as formas, podemos visualizar 

uma ampulheta, que tem como significado planejamento e controle de tempo, e no 

desenho temos algumas dobras, que significam inovação, movimento e flexibilidade.  

Em junho de 2014 a EMPEC se tornou uma empresa de Engenharia Civil e 

Arquitetura & Urbanismo ao abrir processo seletivo para os graduandos desse curso, 

os novos membros entraram na EMPEC em setembro de 2014. 

Missão da empresa: Despertar o potencial empreendedor por meio da vivência 

empresarial, para que os membros sejam capazes de impactar a sociedade. 

Visão: Em 2016 concluiremos 11 projetos padrão e estruturaremos um novo serviço. 

Valores: Ser referência; Visão de futuro; Vai lá e faz; Desenvolvimento contínuo; 

Família EMPEC; Resiliência. 

 

 

Site oficial do EMPEC: http://www.empresaempec.com.br/ 

 

2.1.8 Análise dos modelos pesquisados  

 

Abaixo está a tabela da análise das empresas juniores pesquisadas, contendo 

aspectos sobre a fundação, serviços, atuação, estrutura interna, quantidades de 

membros e projetos realizados. 

 

http://www.empresaempec.com.br/
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Tabela 1 - Análise das empresas juniores pesquisadas 

EJ EPEC – UFSC KONVEX – UNOESC EMPEC – UEM 
 

Fundação 1994 1996 2008 

Projetos realizados Aproximadamente 
200 projetos 

desde a fundação 

A empresa não soube 
informar 

15 projetos realizados 
somente em 2016 

Serviços oferecidos Consultoria e 
analise 

patológicas 
Acompanhamento 

de obras 

Soluções em 
edificações e 

desenvolvimento de 
projetos. 

Projetos elétricos, 
hidráulicos, 

arquitetônico e de 
interiores 

Quantidade de membros 24 membros 20 membros 51 membros 

Anos de atuação 22 anos 20 anos 8 anos 

Estrutura/divisão Presidência 
Projetos 
Finanças 

Recursos projetos 
Marketing 

 

Presidência 
Gestão interna 

Gestão de pessoas 
Marketing 
Projetos 

Presidência 
Administrativo 

Recursos humanos 
Projetos 

Marketing 

Fonte: O próprio autor. 

 

2.2 METOLOGIA E MATERIAIS 

 
A metodologia deste trabalho tem como objetivo, a elaboração de uma 

pesquisa bibliográfica sobre a importância do estágio profissional para vida 

profissional do acadêmico bem como as dificuldades e a falta de estágios, por fim 

mostrará uma solução, que é apresentar um modelo de uma Empresa Júnior da 

Engenharia Civil para implantação na UNIARP, que contribuirá fornecendo 

oportunidades de estágios e uma complementação prática para os acadêmicos.  

Vemos que a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico começa 

com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador saber mais sobre o que 

já se estudou do assunto. Existem, pesquisas científicas que se baseiam unicamente 

na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo 

de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do 

qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32) 

Segundo Gil (1991) é considerado uma pesquisa bibliográfica quando 

elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos 

de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. 

Assim qualifica-se este trabalho, quanto ao seu fim, como uma pesquisa 
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bibliográfica, e quanto aos seus meios como uma abordagem quantitativa que 

segundo Gil (2009) na abordagem quantitativa é considerado tudo que pode ser 

qualificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, e os 

resultados precisam ser reproduzidos.  

Serão coletados os dados através de um questionário, que segundo Gil (1999, 

p.128), pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número 

mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.”, o mesmo autor também fala que “a entrevista é uma das 

técnicas de coleta de dados mais utilizadas nas pesquisas sociais. Esta técnica de 

coleta de dados é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que 

as pessoas sabem, creem, esperam e desejam, assim como suas razões para cada 

resposta. ” 

Para uma boa elaboração e fundamentação do trabalho, será obtido conteúdo 

também da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS JUNIORES – BRASIL 

JÚNIOR, da FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS JUNIORES DE SANTA CATARINA – 

FEJESC e com o Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

Os três modelos de empresas juniores pesquisadas, oferecem serviços de 

Engenharia Civil, elas possuem uma estrutura de organização de diretorias parecidas, 

são também empresas antigas, que possuem anos de atuação no mercado, porém o 

tipo de serviço prestado é o que muda. Esses modelos de empresas júniores, são 

basicamente compostos por diretorias de presidência, finanças, recursos humanos, 

projetos e marketing. A documentação e o processo burocrático para se implantar é 

definido pelo estatuto da Brasil Júnior – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS JUNIORES, ou seja, deve ser seguido por toda associação de 

estudantes que queira se caracterizar como Empresa Júnior. 

Sendo assim, o modelo a ser escolhido para implantação na UNIARP, é o 

modelo do EPEC-UFSC, o critério que foi levado em consideração foi que das três 

empresas, a única que é somente da Engenharia Civil é o EPEC. A Konvex localizada 

em Joinville – SC, é uma Empresa Júnior de cinco cursos e o EMPEC – Maringá – 

PR, é uma Empresa Júnior do curso de Engenharia Civil e Arquitetura, porém é 

localizada no Paraná. Dessa maneira foi escolhido o EPEC, pois é uma referência 
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para o estado, visto que é instalado nas dependências da Universidade Federal de 

Santa Catarina e os principais serviços prestados são de consultoria, análise 

patológica e acompanhamento de obras. Outro ponto a ser destacado sobre o EPEC, 

é a sua história, ela está no mercado a 22 anos, possui uma grande bagagem de 

conhecimento e de atuação, o que poderá ser aprendido para se obter o mesmo 

sucesso que o EPEC possui. Sendo assim fica indicado o modelo do EPEC-UFSC 

como referência para a criação de uma Empresa Júnior adequada a realidade e as 

condicionantes do curso de Engenharia Civil. 

 

2.2.1 Apresentação da Empresa Júnior escolhida 
 

Como citado no tópico anteriormente a empresa escolhida como modelo é o 

EPEC-UFSC. O EPEC possui atualmente 27 membros divididos em 5 diretorias dentro 

da EJ, chamado de “gestão”, que são elas: Gestão de presidência e vice-presidência, 

Gestão administrativo-financeira, Gestão comercial, Gestão de marketing e Gestão de 

Recurso Humanos. E ainda mais duas psicólogas que auxiliam no processo seletivo. 

O EPEC já realizou milhares de serviços nos seus 22 anos de existência, dentre 

os principais, que foram informados pela presidente, são: 

 

• Secretária de Agricultura de Florianópolis – SC 

Serviço prestado: Estudo patológico da edificação e um projeto de acessibilidade. 

Início e conclusão: 2016 término 2017 

• Beira Mar Shopping 

Serviço prestado: Estudo patológico da edificação. 

Início e conclusão: 15/06/2016 à 10/08/2016 

• Trompowsky – Florianópolis - SC 

Serviço prestado: Vistoria Técnica 

Início e conclusão: janeiro a fevereiro de 2016 

• ONG Casa da Criança – Florianópolis - SC 

Serviço prestado: Projeto de quadra Poliesportiva 

Início e conclusão: julho de 2015  

 

Premiações do EPEC-UFSC: 

• 1º Lugar no eixo temático de Cases de Mercado no XIV ENEJ Floripa 2006; 
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• Empresa campeã da 1ª Edição dos 5 Segredos, promovidos pela FEJESC em 2010. 

Para trabalhar no EJ deve-se participar de um processo seletivo, onde a EJ 

divulga e os candidatos interessados participam primeiro de uma palestra sobre o que 

é a EJ, o que se faz entre outros. Depois da palestra o candidato responde a um 

questionário e escolhe em qual diretoria/gestão da EJ ela quer participar, depois dessa 

palestra é feito a dinâmica de grupo, onde é avaliado várias competências, 

características do mesmo, e é entregue um desafio para os candidatos onde eles 

deverão criar uma empresa em uma época e em algum lugar. Após isso é feito uma 

pré-seleção e classificado alguns candidatos para a entrevista. Terminando as 

entrevistas é feito uma reunião com todos os membros, onde é feita a seleção de 

pessoas para cada uma das diretorias, conforme as habilidades demonstradas. 

 

2.2.2 Leis utilizadas 

 
• Lei Nº 13.267 (BRASIL, 2016) – Disciplina a criação e a organização das 

associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante 

instituições de ensino superior. 

• Lei Nº 11.788 (BRASIL 2008) – Dispõe sobre estágio de estudantes. 

• Estatuto da Confederação Brasileira de empresas juniores – Brasil Júnior 2015. 

 

2.2.3 Processo de criação da Empresa Júnior 
 

Segundo o Brasil Júnior (2015), o processo de fundação é constituído por todas 

as etapas primordiais que as empresas juniores devem passar para exercerem de 

forma apropriada suas atividades. O Processo foi estruturado como uma forma de 

criar um passo a passo para orientar a fundação de novas EJs, sendo assim definimos 

quatro macros etapas deste processo: 

 
Figura 5 - Processo de fundação de uma EJ 

 
Fonte: Brasil Júnior (2015) 
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2.2.3.1 Definição de negócio 
 

Antes de explicar o planejamento estratégico, devemos definir o negócio do 

EJEC. O EPEC que é a EJ estudada anteriormente e que estamos usando como 

modelo, ela fornece serviços de Análises Patológicas e acompanhamento de obras.  

A Empresa Júnior da Engenharia Civil – UNIARP, em primeiro momento 

realizará alguns serviços, sendo isso muito particular de cada EJ, serviços esses que 

serão apresentados no final deste trabalho. 

É extremamente importante que a empresa júnior defina logo no princípio qual 

tipo de cliente que necessita atender e consequentemente suas principais 

características. Apenas assim será possível alinhar os processos internos para 

garantir uma maior satisfação do seu cliente externo (BRASIL JÚNIOR, 2015). 

Os principais clientes que a Empresa Júnior da Engenharia Civil – UNIARP, 

pretende atender são micro e pequenos empresários da área, fornecendo consultoria 

e análises, como também as demais pessoas que precisem de projetos e 

acompanhamento de obras. 

 
2.2.3.2 Planejamento estratégico da EJEC 

 
Quando almejamos chegar a um objetivo ou destino, é de grande importância 

que tracemos esse caminho e definir os recursos que irão ser necessário como 

combustível e transporte para que cheguemos. Seguindo esse princípio a Empresa 

Júnior possuir seus objetivos e a razão para que exista, e devemos definir os recursos, 

matérias e pessoas necessárias para que cheguemos ao objetivo. Thompson Jr. e 

Strickland III (2000) definem estratégia como sendo um “conjunto de mudanças 

competitivas e abordagens comerciais que os gerentes executam para atingir o melhor 

desempenho da empesa. (...) é o planejamento do jogo de gerência para reforçar a 

posição da organização no mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os 

objetivos de desempenho”. 

Segundo Herrero Filho (2005), a Gestão Estratégica é uma área do 

conhecimento nova, tendo sua raiz na introdução da disciplina política dos negócios, 

nas universidades americanas, na década de 1950. 

Já para Mintzberg e Quinn (1991), estratégia “é um modelo ou plano que integra 

os objetivos, as políticas e as ações sequenciais de uma organização, em um todo 

coeso”.  
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Dentre os muitos conceitos de estratégia, um dos mais utilizados é o de Wright, 

Kroll e Parnell (2000), que a definem como “planos da alta administração para alcançar 

resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização”. 

O Desenvolvimento de uma estratégia como missão, visão e valores, é 

conhecido como planejamento estratégico que é definido por Oliveira (1995) como 

“um processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido 

pela empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com 

seu ambiente". 

 

2.2.3.2.1 Missão 
 

De acordo com Tachizawa et al. (2000), a missão consiste na razão de ser da 

organização, para que ela serve e qual a razão de existência para a sociedade, ou 

seja, qual a função social exercida por ela. A missão não possui uma fórmula pré-

estabelecida, porém deve fazer sentido para o público interno e ser coerente com as 

estratégias adotadas pela organização, para ser legitimada pelo público externo. 

Sendo assim, ela deve ser específica para cada organização e não ser genérica, ou 

seja, não deve servir para qualquer empresa.  

Scott, Jaffe e Tobe (1998) definem missão como o propósito central para o qual 

a organização é criada. Ela deve ser resumida num enunciado claro, conciso e 

encorajador, que chame a atenção para uma direção, enfatizando o propósito da 

singularidade da Instituição. 

Oliveira (1991, p.69), define missão como "a determinação do motivo central do 

Planejamento Estratégico, ou seja, a determinação de onde a empresa quer ir". 

Para Pearce (1982, p.15), a declaração de missão institucional deve ter caráter 

abrangente e duradouro do propósito da organização, tendo a capacidade de 

distinguir a organização frente à concorrência 

Segundo Valadares (2002), a Missão de uma empresa pode ser definida como 

uma declaração sobre a “razão de ser” da organização, aquilo que orienta os objetivos 

e estratégias empresariais, devendo ser posta em termos claros, objetivos, e 

entendida por todos da organização. 

Para Welch (2005, p.12 - 14), “a missão anuncia com exatidão para onde se 

está indo e os valores descrevem os comportamentos que o levarão lá”. 
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Tabela 2 - Exemplo de missão das empresas estudadas 

Fonte: Site das empresas (2016) 

 

Podemos perceber que as missões das empresas pesquisadas são parecidas, 

e que englobam o desenvolvimento e a transformação do universitário, bem como a 

contribuição para comunidade, o que ela pretende oferecer, a razão de ser da 

empresa, todos objetivos importantes para o Movimento Empresa Júnior. 

 

2.2.3.2.2 Visão  
 

A visão da empresa é muito importante, pois através de uma frase a empresa 

passa para as pessoas os objetivos da empresa a médio e longo prazo e que elas 

poderão ou não se identificar com a empresa.  

Segundo Vasconcelos Filho e Pagnoncelli (2001, p.217):  

 
Relacionam a importância da visão com o processo de planejamento e 
enfatizam que diante do desafio de planejar em ambientes cada vez mais 
complexos e competitivos, a Visão passou a ter importância fundamental na 
construção do futuro de pessoas, organizações, cidades e países. 

 

Tiffany & Peterson (1998, p. 52) fundamenta a visão dizendo que é “um 

conjunto bem elaborado de palavras que anunciam para onde sua empresa está 

caminhando ou traçam um quadro do que sua empresa deseja ser. 

Segundo Tavares (2000, p.179), a visão deve ser apoiada por um conjunto de 

princípios:  

1 estabelecer a direção da organização ante as realidades do mercado e do 
ambiente competitivo; 
2 orientar o estabelecimento de objetivos e metas e o detalhamento de ações;  
3 dar significado ao trabalho e motivar as pessoas;  
4 permear, ser entendida e compartilhada por todos os integrantes da 
organização;  
5 ser orientada por valores ou princípios. 

 

 

Konvex – Universidade do 
Estado de Santa Catarina 

(UDESC) 

Desenvolver líderes que impactam a sociedade com a 
realização de projetos interdisciplinares e gestão 

empresarial. 

EPEC – Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) 

Transformar universitários em empreendedores capazes 
de mudar o meio em que estão inseridos. 

EMPEC – Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) 

Despertar o potencial empreendedor por meio da 
vivência empresarial, para que os membros sejam 

capazes de impactar a sociedade. 
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 No entendimento de Scott, Jaffe e Tobe (1998): 

A Visão é uma imagem mental poderosa do que queremos criar no futuro. Ela 
reflete aquilo com que nos preocupamos mais, representa uma expressão de 
como será nossa Missão e está em harmonia com nossos Valores e 
propósito. As visões são o resultado de um trabalho conjunto entre a cabeça 
e o coração. Elas se baseiam na realidade, mas visualizam o futuro. Elas nos 
permitem explorar as possibilidades, as realidades desejadas. Por causa 
disto, elas se tornam a estrutura do que queremos criar, o que nos orienta 
quando fazemos escolhas e compromissos de ação. (SCOTT; JAFFE; TOBE, 
1998, p. 73). 

 
 

Tabela 3 - Exemplos de visão das empresas pesquisadas 

Konvex – Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC) 

Tornar-se eficaz nos projetos e processos internos, 
adquirindo visão e reconhecimento de mercado e sociedade. 

EPEC – Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) 

Ser eficiente a ponto de tornar natural o crescimento 
extraordinário do número de projetos. 

EMPEC – Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) 

Em 2016 concluiremos 11 projetos padrão e estruturaremos 
um novo serviço. 

Fonte: Site das empresas (2016) 

 
 
2.2.3.2.3 Valores 

 
O valor organizacional é definido por Tamayo (1998) como “princípios ou 

crenças, organizados hierarquicamente, relativos a condutas ou metas 

organizacionais desejáveis, que orientam a vida da organização e estão a serviço de 

interesses individuais, coletivos ou ambos”. 

Para Tamayo e Borges (2001), valores são recursos que a organização utiliza 

para criação, desenvolvimento e conservação de uma imagem, elevando a própria 

autoestima do trabalhador dentro da organização. 

Vemos que na perspectiva de Scott, Jaffe e Tobe (1998), as pessoas, ao 

assumirem certos valores básicos, raramente irão questioná-los. No entanto, pessoas 

diferentes valorizam coisas diferentes. Para ser eficaz, a empresa precisa conseguir 

algum acordo em relação aos valores. Estes valores, aos poucos, se transformarão 

em políticas e padrões de comportamento. 

Barret (2000) fala que em uma organização os valores ‘dizem’ e os 

comportamentos ‘fazem’. Portanto, os valores organizacionais podem ser definidos 

como princípios que guiam a vida da organização, tendo um papel tanto de atender 

aos objetivos organizacionais quanto de atender às necessidades dos indivíduos. 
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Tabela 4 - Exemplos de valores das empresas pesquisadas 

Konvex – Universidade do 
Estado de Santa Catarina 

(UDESC) 

Transparência, Cooperação, Empreendedorismo, 
Compromisso, Respeito, Valorização dos membros. 

EPEC – Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) 

Ética; Valorização das Pessoas; Compromisso com 
Resultados; Espírito de Equipe; Visão Empreendedora; 

Consciência Social. 

EMPEC – Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) 

Ser referência; Visão de futuro; Vai lá e faz; 
Desenvolvimento contínuo; Família EMPEC; Resiliência. 

Fonte: Site das empresas (2016) 

 

2.2.3.3 Organização e Gestão 
 

Se baseando no propósito da EJ, é de extrema necessidade fazer a divisão de 

tarefas de trabalho, chamando esses departamentos de gestão. Segundo Maximiano 

(1992) "uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por 

finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-se 

possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Uma 

grande empresa ou uma pequena oficina, um laboratório ou o corpo de bombeiros, 

um hospital, um formigueiro, um time de futebol ou uma escola são todos exemplos 

de organizações." 

Vemos que Maximiano (2011) fala sobre os departamentos estabelecendo 

critérios que diz: “A departamentalização funcional consiste em atribuir a cada uma 

das unidades de trabalho a responsabilidade por uma função organizacional – 

operações, marketing, finanças, recursos humanos e assim por diante”. 

Segundo Sobral e Peci (2013, p. 261): 

O tipo de departamentalização mais comum nas organizações consiste na 
agregação de tarefas de acordo com a área funcional, constituindo-se os 
departamentos de marketing, finanças, recursos humanos, operações, 
pesquisa e desenvolvimento, entre outros. [...] A departamentalização 
funcional pode ser usada em qualquer organização. No entanto, as funções 
podem mudar de forma e refletir objetivos finais da organização. 
 

De acordo com o DNA JÚNIOR, da Confederação Brasileira de Empresas 

Juniores – Brasil Júnior, os principais departamentos presentes nas EJ’s, são: Gestão 

de Marketing, Gestão de Recursos humanos, Gestão de projetos, Gestão 

Administrativo-financeira, Gestão de Qualidade e Gestão de presidência. Porém 

algumas presentes optam em excluir alguns departamentos ou adicionar mais. 

Segundo Oliveira (2000) quando a estrutura organizacional é estabelecida de 

forma adequada, ela propicia para a empresa alguns aspectos: 
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• Identificação das tarefas necessárias; 

• Organização das funções e responsabilidades; 

• Informações, recursos e feedback aos empregados;  

• Medidas de desempenho compatíveis com os objetivos;  

• Condições motivadoras. 

 

 O EPEC que foi a Empresa Júnior escolhida como modelo, tem a seguinte 

estrutura organizacional: 

 

Figura 6 - Estrutura organizacional do EPEC 

 

Fonte: EPEC-UFSC (2017) 

 

Apesar de o EPEC ser dividida em departamentos, todas as pessoas que 

compõe as diretorias fazem projetos e auxiliam na EJ, devido a isso a EJ está 

passando por melhorias na estrutura interna, no sentido de que cada departamento 

será responsável pelos seus serviços sem ter que realizar outros serviços fora da sua 

diretoria.  

O EPEC conta com uma equipe de professores orientadores, alguns 

remunerados, que auxiliam os membros na realização dos projetos. 

 

2.2.3.3.1 Gestão da presidência 
 
O manual para criação de EJ explica sobre a gestão da presidência, e diz que 

a presidência nas EJ`s é responsável por organizar os empresários juniores em torno 

da definição dos objetivos daquela instituição. Na maioria dos casos, a presidência 

será a responsável pela realização do planejamento estratégico da empresa. Então, 

ela é responsável por definir e estimular ações que contribuam para o alcance dos 

objetivos, e que mantenham a empresa nas diretrizes definidas anteriormente. A 

gestão da presidência atua também com o intuito de cuidar da relação com o meio 

Gestão da Presidência

Projetos Adm/financeiro Comercial Marketing RH
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exterior, responsável por preocupar-se com a imagem da EJ frente à Universidade e 

à sociedade, buscando seu reconhecimento, e com os princípios do Movimento 

Júnior, averiguando se a empresa está de acordo com o Estatuto existente. Além 

disso, é papel da Presidência coordenar e articular a empresa internamente, 

mantendo a sinergia entre as demais Células de trabalho, zelando pela qualidade 

interna (BRASIL JÚNIOR, 2015). 

 

2.2.3.3.2 Gestão de projetos 
 

De acordo com Project Management Institute (2000), um projeto é um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua 

natureza temporária indica um início e um término definidos. 

Vargas (2009) também fala algo parecido, e diz que “ o projeto pode ser definido 

como um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e 

lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e 

definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, 

custo, recursos envolvidos e qualidade”. 

Frame3 (1995 apud ANSELMO, 2002) diz que a gestão de projetos também 

está baseada em muitos dos princípios da administração geral, por isso, também 

envolve negociação, solução de problemas, políticas, comunicação, liderança e 

estudo de estrutura organizacional. 

Gestão de Projetos deve preocupar-se, então, com cinco macro etapas na 

realização do projeto: iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. 

(BRASIL JUNIOR, 2015) 

Os membros que fazem parte da gestão de projetos dentro da EJ, serão 

responsáveis em acompanhar, juntamente aos consultores e professores 

orientadores, a realização de cada um dos projetos, participar de reuniões com 

clientes, criar soluções para os problemas, assim o membro terá contato não somente 

com a parte técnica, mas com o lado interpessoal, desenvolvendo assim habilidades. 

No EPEC-UFSC, as pessoas que compõe essa diretoria são responsáveis pela 

revisão dos projetos, procurar professores orientadores para auxiliar em alguma dica 

ou dúvida, procurar algum consultor externo caso precise, por revisar manuais, 

boletim técnicos que é usado no EPEC, e também tem um processo nessa diretoria 

que é de inovação de projetos onde é buscado novas áreas que a EJ possam atuar. 
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No EPEC-UFSC a diretoria de projetos possui atualmente 1 diretor e 7 

membros. 

 

2.2.3.3.3 Gestão administrativo-finanças 
 
O DNA júnior diz que a gestão administrativo-financeira da EJ, e diz que ela é 

responsável, basicamente, por acompanhar os processos legais da EJ, garantindo o 

suporte jurídico, gerenciar os recursos financeiros e administrar a estrutura e o espaço 

físico da EJ. Mas, no entanto, seria um erro crasso resumirmos as funções desta 

importante gestão a três meras ações.  

Em relação aos aspectos administrativos, podemos citar a manutenção do 

patrimônio e a organização interna como as principais rotinas de uma EJ, de acordo 

com o mapeamento. Quanto ao patrimônio, é responsabilidade da gestão 

Administrativo-Financeira zelar por todos os bens duráveis e não-duráveis da EJ, 

garantindo o usufruto da estrutura para futuras gerações. Além disso, o gestor da área 

deve conscientizar a todos os membros da EJ sobre a importância de se evitar a 

depreciação dos bens, livrando-se da centralização da responsabilidade de sozinho, 

ter que arcar com o monitoramento dos bens.  

Ainda na parte administrativa, podemos destacar o controle e a elaboração das 

atas e das circulares internas. Após qualquer reunião ou assembleia na EJ é 

necessário que tudo que tenha sido debatido seja devidamente transcrito através 

destes tipos de documento.  

Já na parte financeira, há uma exigência multifuncional na área mercadológica. 

Em outras palavras, a gestão financeira pode depender diretamente do que for 

produzido pela EJ (projetos).  

O exemplo mais recorrente é a formulação dos contratos de prestação de 

serviços que, antes de qualquer coisa, deve passar pelas mãos do diretor responsável 

(DNA Júnior – Brasil Júnior) 

Em resumo a gestão financeira acompanha a política de gastos do ano, além 

de ser responsável por toda a parte jurídica (contratos e etc.), assim como citados 

pelo DNA júnior.  

No EPEC-UFSC a diretoria administrativa-financeira possui atualmente 1 

diretor e 4 membros. 
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2.2.3.3.4 Gestão comercial 
 
Dentro da EJ a Gestão Comercial é responsável em acompanhar os contatos 

e dar insumos para as pessoas, captação de contatos e negociação. 

No EPEC-UFSC a diretoria comercial possui atualmente 1 diretor e 3 membros. 

 

2.2.3.3.5 Gestão de marketing 
 
Define e planeja métodos para atingir o público alvo (mercado, campus etc), 

seja através da mídia, eventos, ou quaisquer outras metodologias. Atua na promoção 

dos produtos da mesma perante o mercado e seus clientes. Assim, é responsabilidade 

da Célula a manutenção de um bom relacionamento com seus clientes, usando os 

conceitos de CRM (Customer Relationship Management), de forma a buscar a 

máxima satisfação deles. 

Theodoro Monteleone de Oliveira (pag. 8, 2011) diz que, cabe ao Marketing 

estabelecer quais serão as estratégias de relacionamento com seus stakeholders, 

como: alunos, professores, sociedade, MEJ e principalmente os clientes. Esse grupo 

é que estabelece e estuda quais as melhores maneiras de atingir a atenção dos alunos 

para participarem do processo seletivo, de estabelecer as melhores formas de 

comunicação interna da empresa, de criar uma boa imagem perante a universidade e 

sociedade e, principalmente, captar e reter os clientes. 

Ou seja, marketing é um departamento que dá um suporte para todas as 

gestões da empresa, de acordo com Kotler (1999), marketing é “um processo social e 

gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam através 

da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”. 

Vemos que segundo DNA Júnior o departamento de marketing também deve 

pensar na imagem da EJ e em promover eventos para divulgar a EJ. O DNA Júnior 

também diz que se deve regularmente promover campanhas - preferencialmente com 

o apoio da IES - para divulgação das atividades da EJ, sejam em seminários, palestras 

ou quaisquer outros canais que possam aproximar vocês dos alunos. Observem bem 

que, sem clientes, uma EJ tem poucas chances de sobreviver, mas sem alunos, estas 

mesmas chances se esgotam. Esta reflexão serve apenas para alertá-los sobre a 

relevância de se manter vivo o relacionamento que, em tese, incide diretamente na 

gestão da empresa (DNA Júnior – Brasil Júnior). 
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No EPEC-UFSC a diretoria de Marketing possui atualmente 1 diretor e 3 

membros. 

 

2.2.3.3.6 Gestão de recursos humanos 
 

Responsável pela administração do pessoal, seleciona, avalia, acompanha e 

auxilia os membros através de treinamentos, cobranças ou simples conversas. 

Também atua no ingresso do acadêmico, realizando processos seletivos de 

estagiários, analisando as competências de cada um.  

 

2.2.4 Documentação 
 

Não se tratam de meras exigências do governo, da Brasil Júnior ou das 

federações – são etapas importantes de desenvolvimento de gestão, de conhecimento 

do funcionamento de uma empresa de verdade e da completude da experiência de 

estar numa empresa que realmente prepara para o futuro (BRASIL JÚNIOR, 2015). 

Por isso é de grande importância estar ciente da importância regulamentação 

bem como quais são os documentos necessários, fará parte da cultura 

empreendedora e trará legitimidade, credibilidade, identidade, força e conhecimento 

para empresa. 

 

Figura 7 - Importância da regulamentação 

 

Fonte: Brasil Júnior (2015) 
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A confederação Brasileira de Empresas Juniores, disponibiliza modelos de 

documentos para que que uma empresa seja reconhecida, bem como documentos de 

voluntariado, contratos, entre outros, listados e definidos pela Brasil Júnior: 

 

a) Estatuto social  

O estatuto é o ato constitutivo de qualquer associação, ou seja, trata-se de um 

documento extremamente importante e necessário à fundação de uma Empresa 

Júnior. Para início cabe utilizar textos de outros estatutos como base, de preferência 

estatutos de EJ’s do mesmo ramo do que a que está sendo fundada. Também deve 

haver a descrição da eleição da primeira diretoria, como ocorreu, quem foram os 

candidatos, quantos votos recebeu o candidato vencedor. Por fim, uma descrição da 

posse da diretoria eleita que, a partir de então, responde pela associação recém-

fundada. 

 

b) Ata de eleição: 

As atas são de grande importância e quando bem-feitas, resultam em um 

registro fiel das discussões tidas na empresa e das decisões tomadas. 

 

c) CNPJ e FCPJ 

Após ter registrado o estatuto no cartório, o passo seguinte é a obtenção do 

CNPJ. Conforme informação fornecida pela Receita Federal, o procedimento é o 

seguinte: Inscrição de Primeiro Estabelecimento (Matriz).  Os documentos que devem 

ser preenchidos e apresentados na unidade cadastradora, [...] são os seguintes:  

• A FCPJ – Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica, que poderá ser preenchida via 

PGD e transmitida exclusivamente pela Internet por meio do programa 

ReceitaNet, ou preenchida diretamente no sítio da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), por meio do Aplicativo de Coleta Web. 

 

d) CND Federal 

As certidões negativas solicitadas pela Brasil júnior são as seguintes:  

1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais;  

2. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias;  

3. Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

Procedimento de obtenção determinado por cada município da federação.  
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4. Certificado de Regularidade do FGTS;  

5. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) Negativa Emitida pela internet 

através do preenchimento do formulário. 

A finalidade de emissão das certidões acima é a verificação da adequada 

relação da EJ com o poder público, para que possamos atuar de maneira mais incisiva 

em rede sabendo que os membros do MEJ estão em situação regular 

 

e) Contrato  

Os contratos assinados em nome da EJ tanto por ocasião da prestação quanto 

da utilização de serviços ou aquisição de bens devem ser guardados com o máximo 

cuidado. Na hipótese de inadimplemento ou de danos provenientes da relação 

contratual é ele a prova e demonstração dos termos ajustados entre as partes. 

 

f) Nota fiscal 

Os comprovantes de aquisição de materiais para a EJ devem, na medida do 

possível, ser guardados. Sua importância vem na elaboração do livro diário – requisito 

exigido no Selo EJ – e em prestações de conta. 

 

g) Declaração infraestrutura 

Para que a EJ funcione adequadamente, é necessário que disponha de certa 

infraestrutura, principalmente um local físico. Tal local é, em regra, cedido pela 

instituição de ensino superior. No Selo EJ são exigidas fotos da sede física, do 

computador e telefone da empresa. A exigência segue em observância ao CNEJ 

(Conceito Nacional de Empresa Júnior) e do que se entende como necessário para 

um mínimo qualitativo quanto ao funcionamento das EJs. 

 

h) Termo e Declaração de voluntariado  

O serviço na EJ, por força do CNEJ, não pode ser remunerado. Nesse ponto 

cabe esclarecer o que seja remuneração. Inexistindo remuneração surge a figura do 

trabalho voluntário, o qual é regulamentado pela Lei n 9608. Para de alguma maneira 

demonstrar o exercício deste tipo de trabalho/serviço, exige-se a redação de um termo 

de voluntariado para cada acadêmico membro da EJ. 
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i) Conta Bancária 

É exigido pelo selo EJ também a existência de uma conta bancária, 

especificamente de uma conta corrente na qual a empresa demonstre atividade 

financeira. Ela pode ser aberta em qualquer banco, bastando o representante da 

empresa ir à instituição com a documentação exigida. 

 

j) Declaração IES  

Para a regulamentação da EJ frente à Brasil Júnior, é exigido um documento 

demonstrando o reconhecimento pela IES de que a EJ opera no(s) curso(s) 

determinado(s). Cuida-se de medida solicitada para ter maior segurança de que a 

empresa conta com o apoio da instituição em que opera. Em anexo está todos os 

modelos de documentação que a Brasil Júnior disponibiliza. 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 
 

Após a fundamentação teórica do estudo deste presente trabalho, realiza-se 

toda a análise dos resultados, que neste caso foi a aplicação de um questionário que 

foram tratados de forma qualitativa. Para o levantamento de dados foram 

confeccionados um questionário contendo 6 perguntas relacionado com o tema 

Empresa Júnior. Os questionários foram entregues na UNIARP para os acadêmicos 

de várias fases do curso de Engenharia Civil, com o intuito de saber o nível de 

conhecimento no que tange o assunto Empresa Júnior. Após isso foi analisado e 

colocado em gráficos para um maior entendimento. 

Para iniciar essa pesquisa foi necessário saber o tamanho da amostra. Vemos 

que segundo Barbeta (1999, p39) a amostra é uma parcela de uma população 

observada ou consultada com o intuito de obter um parecer acerca de determinado 

assunto. 

Foi realizado o cálculo da amostra visando saber o número de questionários 

que deve ser aplicado para se tornar uma pesquisa mais confiável e precisa. 

Atualmente a UNIARP tem 211 acadêmicos matriculados no curso de Engenharia 

Civil, valor esse que será utilizado nos cálculos para sabermos o número da amostra 

que precisaremos obter nos questionários.  

Neste cálculo estatístico foi utilizado um nível de confiabilidade de 90% em seus 

resultados e um erro admitido de 10%.  
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Abaixo está a formula de Barbeta que será utilizada: 

𝑛° =
1

𝐸𝑜
 

𝑛 =
𝑁×𝑛°

𝑁 + 𝑛
 

Fórmula de Barbeta 

Onde: 

N= Tamanha da população 

n= Tamanho da amostra 

n°= Uma primeira aproximação para o tamanho da amostra 

Eo= Erro amostral 

 

Logo: 

N= 211 acadêmicos.  

n= Valor que queremos obter 

n°= Uma primeira aproximação para o tamanho da amostra 

Eo= 10% 

 

 

𝑛° =
1

𝐸𝑜²
     𝑛° =

1

(0,1)²
= 100 

 

 

𝑛 =
𝑁×𝑛°

𝑁 + 𝑛
     𝑛 =

211×100

211 + 100
=  67,84 𝑎𝑐𝑎𝑑ê𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠  

 

 

Através do resultado do cálculo foi aplicado os questionários em 70 acadêmicos 

do curso de Engenharia Civil da UNIARP, por questão de arredondamento. 

 

2.3.1 Perfil dos Entrevistados 
 
A Tabela abaixo foi construída com base nos questionários aplicados pelo 

pesquisador, relacionando a quantidade de homens e mulheres que responderam ao 

questionário e também em qual fase estavam cursando. 
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Tabela 5 - Perfil dos Entrevistados 

Gênero  Quantidade Fase do curso 
Mulher 4 9ª fase 
Mulher  3 8ª fase 
Mulher 6 7ª fase 

Mulher  6 5ª fase 
Mulher 2 3ª fase 
Homem 2 10ª fase 
Homem 12 9ª fase 
Homem 5 8ª fase 

Homem 6 7ª fase 
Homem 7 5ª fase 
Homem 2 4ª fase 
Homem 10 3ª fase 
Homem 5 1ª fase 

Total 70 pessoas  
Fonte: O próprio autor. 

 
 

Gráfico 1 - Perfil de alunos entrevistados 

 
Fonte: O próprio autor. 

 
O gráfico mostra que no total dos entrevistados 28 eram acadêmicos do sexo 

masculino e que estavam cursando entre 1ª e 10ª fase da Engenharia Civil, 

representando 73,68% e 10 eram do sexo feminino, cursando entre a 5ª e 9ª fase da 

Engenharia Civil, representando 26,32%. 

 

2.3.2 Análises dos Dados 
 

Neste tópico analisaremos as perguntas e respostas que foram aplicados nos 

acadêmicos. Serão apresentados em gráficos para uma melhor visualização. 

Segundo Rauen (1999, p. 141), é a parte que apresenta os resultados obtidos 
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na pesquisa e analisa-os sob o crivo dos objetivos e/ou das hipóteses. Assim, a 

apresentação dos dados é a evidência das conclusões e a interpretação consiste no 

contrabalanço dos dados com a teoria. 

Assim, segundo Marconi e Lakatos (apud THUMS, 2003 p.135) a análise de 

dados deve compreender três fatores: “a interpretação dos dados, relações entre 

variáveis e hipóteses, a explicação dos dados, através das variáveis, e a especificação 

dos dados, validade das variáveis”. 

A análise desse conjunto de perguntas contribui para entender e compreender 

o nível de conhecimentos por parte dos acadêmicos no que tange a Empresa Júnior, 

sua função, se conhecem alguma EJ, se sabem como funciona, se acham necessária 

à implantação. Através do questionário aplicado aos acadêmicos de Engenharia Civil, 

chega-se a uma média de 74% do sexo masculino e 26% do sexo feminino, sendo 

todos discentes de vários períodos do curso.  

 

Pergunta 1: 

Gráfico 2 - Conhecimentos sobre alguma Empresa Júnior 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Nessa questão, as respostas foram 79% nunca ouviram falar de empresa 

Júnior, e apenas 21% já ouviu falar, assim é aparente a falta de conhecimento no 

acadêmico no que se refere a Empresa Júnior. 

 

SIM; 15; 21%

NÃO; 55; 79%

SIM NÃO



58 
 
 

 

Pergunta 2: 

Gráfico 3 - Conhecimento sobre o funcionamento de uma Empresa Júnior 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

De todos os acadêmicos que responderam o questionário, apenas 17% 

sabem o que é um EJ e como funciona a mesma, os demais (83%) não sabem o 

que é e nem como funciona. 

 

Pergunta 3: 

Gráfico 4 - Intensão dos acadêmicos em abrir sua empresa 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

SIM; 12; 17%

NÃO; 58; 83%

; 0; 0%; 0; 0%
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Apesar de muitos não conhecerem uma empresa júnior, 69% tem intenção em 

abrir uma empresa (escritório ou construtora), 27% não tem intenção e 4% talvez 

pensam em abrir. Isso mostra que a grande maioria tem uma mente empreendedora, 

mesmo sem ter um contato com o mercado de trabalho e com uma cultura 

empreendedora.  

Segundo Oliveira (2003) as EJ’s têm grande participação no 

empreendedorismo social, agindo no campo social contribuindo para a 

responsabilidade social e desenvolvendo o lado do profissional do cidadão. 

Moretto et al. (2004, p. 19) cita algumas características que são desenvolvidas 

nos membros das EJs: determinação, proatividade, liderança e o respeito à liderança, 

profissionalismo e capacidade de tomada de decisões dinâmicas 

 

Pergunta 4: 

Gráfico 5 - Necessidade em haver um Empresa Júnior na Universidade 

 
Fonte: O próprio autor. 

 

Nesta pergunta foi explicado brevemente o que é uma EJ e o que ela contribui 

na vida acadêmica, e ao final foi perguntado se há ou não a necessidade da 

implantação de EJ na universidade, o resultado foi quase unanime, 99% responderam 

que há necessidade ou seja, os acadêmicos realmente querem algo para 

complementar seu aprendizado, vemos que Moretto Neto et al. (2004, p. 229) diz que 

existe, portanto, uma necessidade de grande mudança e adaptação e, neste 

NECESSÁRIO; 
69; 99%

NÃO HÁ 
NECESSIDADE

; 1; 1%

NECESSÁRIO NÃO HÁ NECESSIDADE



60 
 
 

 

ambiente, destacar-se-ão as instituições que inovarem seu processo de ensino 

aprendizagem.  

Segundo Filion (1999 p. 11) “Quanto mais completo for o conhecimento do 

empreendedor e, ainda, sua imagem e entendimento de um setor de negócios, tanto 

mais realista será sua visão”. 

Isso mostra a necessidade em haver uma empresa júnior na universidade, pois 

para Brum e Barbos (2009), as empresas juniores desenvolvem um papel de 

capacitação de alunos universitários através do desenvolvimento de projetos de 

clientes do mercado e também por meio do gerenciamento de questões pertinentes a 

uma empresa de natureza real, proporcionando assim uma contribuição diferenciada 

e oferecendo melhor preparação para o acadêmico enfrentar as incertezas e 

necessidades do mercado de trabalho. Mais uma vez a Empresa Júnior mostra-se 

como um grande diferencial para o aprendizado do acadêmico. 

 

Pergunta 5: 

Gráfico 6 - Acadêmicos que gostariam de conhecer e fazer parte de uma EJ 

 

Fonte: O próprio autor. 

Aqui vemos que 91% dos acadêmicos querem conhecer a empresa júnior e 

também fazer parte, isso mostra disponibilidade e a vontade por parte dos mesmos, 

em participar de uma EJ.  E respondendo o porquê da decisão, os acadêmicos 

citaram, dentre várias respostas, que a EJ poderia aprimorar mais o curriculum e o 

conhecimento obtido em aula, que poderiam ter mais experiencia no âmbito de gestão, 

SIM; 61; 91%

NÃO; 6; 9%

SIM NÃO
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melhor entendimento do curso, desenvolvimento pessoal, ter uma base para abrir o 

próprio negócio, entre outras. 

Podemos perceber a grande vontade e a disposição dos acadêmicos em querer 

participar de uma EJ. Segundo Sangaletti e Carvalho (2004), o cotidiano das 

empresas júnior leva os acadêmicos a estudarem continuamente para que possam 

desenvolver novas metodologias e criar soluções cada vez mais inovadoras aplicáveis 

nas mais diversas situações, essa necessidade de busca constante pelo 

conhecimento desenvolve no estudante características como: criatividade, iniciativa, 

determinação, proatividade, liderança, profissionalismo e capacidade de tomada de 

decisões. 

 

Pergunta 6: 

Gráfico 7 - Falta de conhecimentos práticos 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Esta foi a última pergunta do questionário, nela aponta que 96% de todos os 

acadêmicos entrevistados sentem falta de contato com o mercado de trabalho e 

também de aulas práticas. Assim vemos o grande problema que é enfrentado pelos 

acadêmicos onde quase 100% acham falta de aprendizados práticos. Vemos que 

Moretto Neto et al. (2004, p.18) diz sobre a experiência prática: 

 
Na experiência acadêmica, transpor o conhecimento teórico adquirido, e 
procurar maneiras pelas quais ele possa ser aplicado na sociedade de forma 
prática, pode ser considerado um dos mais importantes desafios da vida 

SIM; 67; 96%

NÃO; 3; 4%

SIM NÃO
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universitária. Deve-se buscar o desenvolvimento profissional e acadêmico de 
forma incansável, sem deixar para um segundo plano o crescimento humano, 
que será o diferencial de cada um durante a busca por resultados na esfera 
profissional.  

 

A Universidade é considerada um ponto de partida no processo de formação 

do espírito empreendedor, por se tratar de uma forte formadora de opinião e 

multiplicadora do saber (DOLABELA, 2008). 

Assim a EJ será uma inovação no ensino prático dentro da universidade, pois 

ela cumpre um papel importantíssimo na formação profissional, assim como cita 

Moretto Neto et al. (2004, p. 11): 

 
Nesse contexto, a empresa júnior, enquanto espaço de aprendizagem 
organizacional e solidificação dos conhecimentos trabalhos no espaço 
acadêmico, cumpre relevante e insubstituível papel no desenvolvimento de 
atitudes, habilidades e competências, para o mundo do trabalho e formação 
profissional. 

 

Assim, percebe-se a Empresa Júnior como um mecanismo de fomento ao 

empreendedorismo inserido no espaço da academia, onde o conhecimento é 

adquirido e formado mediante a aplicação prática de conteúdos trabalhados em sala 

de aula. Mais do que um laboratório de práticas, a Empresa Júnior deve ser um espaço 

de transformação destes estudantes, onde devem exercitar suas capacidades 

pessoais para, através do empreendedorismo, transformar o Brasil em um país 

melhor. 

Por isso, acredita-se que a Empresa Júnior seja importante para o curso de 

Engenharia Civil, com a análise das respostas dos questionários, vemos que muitos 

acadêmicos não conhecem Empresa Júnior, porém eles têm vontade de conhecer, e 

querem abrir seu escritório após a graduação. 

 

2.3.3 Resultados 

 

Neste tópico será apresentado a proposta que é uma empresa júnior, que foi 

resultado de toda pesquisa e informações obtidas da EJ modelo apresentada no item, 

para assim se obter um modelo essencial para a UNIARP. Através das pesquisas e 

fundamentações, que foram realizadas nos tópicos anteriores, será apresentado 

então a proposta de uma Empresa Júnior para implantação na UNIARP, nesta 

proposta inclui: definição de negócio, planejamento estratégico, nome e logotipo. 
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2.3.3.1 Apresentação do projeto  

 
Nome: EJEC – Empresa Júnior da Engenharia Civil 
 

 
Serviços que a EJ realizará: 
 
 

• Consultoria; 

• Projetos Arquitetônico, Estrutural, Elétricos e Hidráulicos de residências. 

• Acompanhamento de obras: que consiste na contratação de um consultou para 

auxiliar no processo da obra, sendo entregues relatórios, informações de 

prazos, matérias, técnicas etc. 

• Análises patológicas: visitas a obras, fornecendo relatórios e soluções. 

 

Estrutura organizacional: 

 

• Gestão da presidência;  

• Gestão administrativo-financeira; 

• Gestão de projetos; 

• Gestão Comercial; 

• Gestão de Marketing; 

• Gestão de Recursos Humanos. 

 

Missão: 

“Atuar fornecendo serviços de qualidade através de ideias novas e buscando a 

eficiência, rapidez, qualidade e sustentabilidade”. 

 

Visão: 

“Ser uma empresa de referência e excelência na área empresarial júnior, 

inovando e atingindo seus objetivos em cada serviço, além de contribuir com o 

mercado de trabalho formando mentes empreendedoras”. 

 

Valores: 

“Comprometimento; Ética; Respeito; Inovação; Qualidade”. 
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Acesso ao EJEC: 

 

O acadêmico poderá trabalhar na empresa júnior a partir da 5ª fase do curso 

de Engenharia Civil. Abaixo será explicado como acontecerá o acesso. 

Para o ingresso na EJ utilizaremos a mesma metodologia do EPEC, aonde, por 

meio de processo seletivo que acontecerá da seguinte forma: O candidato passará 

primeiro por uma palestra onde será explicado o que é uma EJ, o que se faz, como 

funciona sua estrutura, qual o objetivo entre outros. Depois da palestra o candidato 

responde a um questionário e escolhe em qual diretoria/gestão da EJ ela quer 

participar, depois dessa palestra é feito a dinâmica de grupo, onde é avaliado várias 

competências, características do mesmo, e é entregue um desafio para os candidatos 

onde eles deverão criar uma empresa em uma época e em algum lugar. Após isso é 

feito uma pré-seleção e classificado alguns candidatos para a entrevista. Terminando 

as entrevistas é feito uma reunião com todos os membros, onde é feita a seleção de 

pessoas para cada uma das diretorias, conforme as habilidades demonstradas. 

Abaixo está o logo proposto para o EJEC, que foi criado pensando no logotipo 

da UNIARP, visto que o EJEC faz parte da mesma. 

 

Figura 8 - Logo da Empresa Júnior proposta 

 
Fonte: O próprio autor. 
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3. CONCLUSÃO 

 
Através de toda pesquisa realizada para o desenvolvimento desse trabalho, 

concluímos que a Empresa Júnior complementa a formação profissional do 

acadêmico, pois através dela os alunos terão contato com aprendizados práticos, os 

estágios, ressaltando que solicitará diversas habilidades e competências do 

estudante, fazendo com que o acadêmico conheça o mercado com a experiência 

adquirida dentro da Empresa Júnior.  

Com os acadêmicos vivendo em um ambiente de trabalho profissional, terão 

um grande conhecimento sobre o mundo de negócios, cumprimento de metas, 

estabelecimento de objetivos, captação de clientes, entre outros. Vemos que segundo 

(AMORIM, 1997), aquilo que é ensinado na escola é determinante para a 

sobrevivência do profissional no mercado de trabalho, e nessa direção, deve haver 

um cuidado na sua formação básica e ao mesmo tempo na sua formação dinâmica. 

É necessário dar ao indivíduo a capacidade de se adaptar ao mercado, de criar as 

oportunidades para a sua sobrevivência, mediante a habilidade de planejar com 

criatividade e flexibilidade, e não mais reproduzir soluções conhecidas.  

A Empresa Júnior nos seus conceitos e princípios tem atingido a cada dia seus 

objetivos e produzindo nos seus clientes e empresários juniores grande satisfação. 

Além disso, o curso de graduação de Engenharia Civil deve considerar que o estágio 

é um momento de aprendizagem, e muito importante, pois um engenheiro civil não é 

moldado apenas com teorias, mas principalmente com aprendizados práticos, porém 

a contribuição da Empresa Júnior vai além de oferecer somente estágios aos 

estudantes, ela os capacita tecnicamente com conhecimentos de liderança e 

empreendedorismo, desenvolvendo neles competências indispensáveis para a vida 

profissional. 

O estágio e a Empresa Júnior, vem crescendo e ganhando espaço significativo 

na vida acadêmica, deve-se ser mais estudado e exposto ao público, como, seu 

conceito, finalidades e benefícios para os acadêmicos. 

Considera-se que a implantação da Empresa Júnior bem como os estágios 

ofertados, agregam grande valor as universidades, se tornando um diferencial na hora 

dos estudantes escolherem sua instituição acadêmica. 

O resultado da pesquisa com questionários, mostra ainda mais a falta que faz 

aprendizados práticos, pois esse novo mercado de trabalho vem exigindo profissionais 
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com diversas habilidades e com grande bagagem de conhecimento prático. Assim, 

com os questionários entregues e respondidos por acadêmicos, notamos um grande 

alerta no que tange a complementação da formação do acadêmico, a Empresa júnior 

permite aos discentes aprenderem na prática, uma vez que, proporciona aos membros 

a experiência de realizar projetos, prestar serviços, aprender sobre gestão, ter contato 

com empresas e profissionais da área que futuramente poderão ser seus empregos, 

desenvolverão habilidades, estimulando a mente empreendedora, e que assim irão se 

diferenciar dos outros que não vivenciaram esta situação, ou seja, será uma 

qualificação diferenciada. 

Assim, unindo o conteúdo do curso e a contribuição da empresa júnior, iremos 

obter grandes resultados na formação profissional do acadêmico, construindo nele um 

perfil empreendedor e tornando-o um agente no seu processo de formação.  

Por fim, através de pesquisas realizadas e fundamentadas que, em resumo, 

nos mostra a importância da EJ na formação dos seus acadêmicos, acredita-se que 

este estudo tenha cumprido seu papel de informar e influenciar a universidade a 

incentivar o uso dessa ferramenta pelos diversos benefícios apresentados e que, 

complementam os discentes nos aspectos: acadêmicos, profissionais e pessoais, 

trazendo para universidade uma inovação para o ensino prático.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO NOS ACADÊMICOS  
 

 
Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe 

Trabalho de Conclusão de curso da Engenharia Civil  

Acadêmico formando: Andrey Marcos Hubert 

 
Questionário 

Nome: _________________________________________________________ 
Curso: _________________________________________________________ 
 

 
1) Você conhece ou já ouviu falar de alguma empresa júnior? Quais? 

R: ____________________________________________________________ 
 
 

2) Você sabe o que é uma empresa júnior e como funciona? 

R: ____________________________________________________________ 
 
 

3) Você tem intensão em abrir seu próprio negócio ou construtora após sua 
graduação?  

R: ____________________________________________________________ 
 
 

4) A Empresa Júnior proporciona aos acadêmicos oportunidades de estágio, 

experiências práticas, aprendendo assim mais sobre gestão, desenvolvendo 

habilidades, aprimorando sua criatividade e o espírito empreendedor, saindo 

da Empresa Júnior com uma bagagem de conhecimento prático para entrar no 

mercado de trabalho preparado e abrindo o seu próprio negócio sem medo. O 

que você acha de haver uma empresa júnior somente para o curso de 

engenharia civil nesta faculdade? 

( ) Necessário.  ( ) Não há necessidade.  
 
 

5) Você gostaria de conhecer mais e fazer parte de um Empresa Júnior? Porque? 

R: ____________________________________________________________ 
 
 

6) Você sente falta de aprendizados práticos no seu curso, um contato maior 
com o mercado de trabalho?  
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R:____________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do entrevistado 

Data:  
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ANEXO A – MODELOS DE DOCUMENTOS FORNECIDOS PELA BRASIL JÚNIOR 
 

• Modelo de estatuo social 

 
ESTATUTO SOCIAL 

(nome da empresa júnior) 
TÍTULO I – DA ESTRUTURA FUNDAMENTAL 

 
CAPÍTULO I – DA NATUREZA, DENOMINAÇÃO SEDE E DURAÇÃO 

 
Art. 1º. A (nome da empresa júnior), é uma pessoa jurídica de direito privado, 
constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, regida por este Estatuto 
Social e pelas disposições normativas aplicáveis.  
§ 1º. A sede da (nome da empresa júnior) (endereço). 
§ 2º. A organização e funcionamento da (nome da empresa júnior) 
são estabelecidos através de Regimento Interno, elaborado pela Diretoria Executiva 
e aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto Social.  
 
Art.2º. O prazo de duração da (nome da empresa júnior) é indeterminado.  
 

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS SOCIAIS 
 
Art.3º. A (nome da empresa júnior) adota como princípios:  
I – Postura empreendedora; 
II – Compromisso com resultados; 
III – Transparência; 
IV – Sinergia; 
V – Orgulho de ser MEJ. 
 
Art.4º. A (nome da empresa júnior) tem por objetivos:  
I - A prestação de serviços (especificar, se possível);  
II - O trabalho a favor dos talentos pessoais e da capacitação humana e profissional 
dos acadêmicos da (universidade); 
IV - A valorização dos alunos e profissionais da Faculdade da (faculdade) no mercado 
de trabalho e no espaço acadêmico;  
V - O fomento ao empreendedorismo e às habilidades de gestão de seus associados;  
VII - A realização de programas que contribuam para o desenvolvimento 
socioeconômico da comunidade;  
VIII - O estímulo, reconhecimento e valorização das iniciativas que visem à promoção 
da justiça;  
§2º. Para cumprir os objetivos acima estabelecidos, a (nome da empresa júnior) 
poderá:  
a) Produzir, publicar, distribuir e divulgar artigos, livros, revistas, vídeos, filmes, fotos 
e similares; 
b) Documentar, por todos os meios, suas diversas atividades, assim como fatos e 
situações que tiverem relação com suas finalidades;  
c) Firmar contratos e convênios e/ou associar-se com outras pessoas, naturais ou 
jurídicas, públicas ou privadas;  
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d) Arrecadar recursos financeiros de doadores, seja pessoa natural ou jurídica, 
associado ou não.  
§3º. É expressamente vedada à (nome da empresa júnior) qualquer 
posicionamento de natureza político-partidária, bem como o engajamento e atuação 
em movimentos políticos e sociais.  
 
Art.5º. O auxílio na execução de prestação de serviços por membros associados da 
(nome da empresa júnior) ou estudantes por ela contratados para atuar na 
condição de colaboradores está condicionada à atuação conjunta de professor 
orientador ou especialista na área, indicado pelo Diretor de Projetos. 
 

TÍTULO II – DA GESTÃO DE RECURSOS 
 

CAPÍTULO I - DO PATRIMÔNIO, DA RECEITA E DA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS 

 
Art.6º. O patrimônio da (nome da empresa júnior) será constituído de bens e 
direitos a ela doados, transferidos, incorporados ou por ela adquiridos, oriundos de 
qualquer pessoa, natural ou jurídica, pública ou privada, associado ou não.  
 
Art.7º. Constituem receitas da (nome da empresa júnior):  
I - Prestação de serviços;  
II - Donativos, legados, heranças, cessão de direitos, doações e contribuições e as 
subvenções de qualquer natureza;  
III - Produtos de festivais, campanhas, concursos e eventos congêneres;  
IV - Rendimentos resultantes da gestão de seu patrimônio;  
V - Subvenções ou auxílios governamentais e outros.  
 
Art.8º. Observado o disposto neste Estatuto Social, a(nome da empresa júnior) tem 
autonomia patrimonial, administrativa e financeira, inclusive com relação a seus 
associados e à Faculdade.  
 
Art.9º. Todo patrimônio e receitas da (nome da empresa júnior) deverão ser 
investidos nos objetivos a que se destina a entidade, ressalvados os gastos 
despendidos e bens necessários e úteis a seu funcionamento administrativo.  
 
Art.10. A (nome da empresa júnior) não remunera seus associados em razão das 
atividades administrativas prestadas, não distribuindo lucros, bonificações ou 
vantagens sob nenhuma forma ou pretexto, observado o disposto nos parágrafos 
seguintes.  
§1º. Excepcionalmente, de acordo com a natureza e a necessidade do serviço a ser 
realizado, figurarão como colaboradores estudantes não associados, os quais 
também não serão remunerados pelas atividades prestadas. 
§2º. Os gastos comprovadamente despendidos em passagem, combustível, 
hospedagem, cópias, alimentação e inscrições, pelos membros ou colaboradores da 
(nome da empresa júnior) na realização do objeto social da empresa júnior serão 
reembolsados, desde que previamente aprovados pelo Diretor Administrativo-
Financeiro.  
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Art.11. A prestação de contas dos recursos recebidos pela (nome da empresa 
júnior) se dará no encerramento de cada semestre e do exercício fiscal, devendo 
observar primordialmente os princípios da publicidade, transparência financeira e 
sustentabilidade, devendo ser apresentado relatório de atividades e das 
demonstrações financeiras, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto aos 
órgãos competentes.  
 

TÍTULO III – DOS ASSOCIADOS 
 

CAPÍTULO I – DA COMPOSIÇÃO SOCIAL E RESPONSABILIDADE DE SEUS 
ASSOCIADOS 

 
 Art.12. Poderá associar-se à (nome da empresa júnior) qualquer acadêmico, 
regularmente matriculado na Faculdade (nome da instituição) que, interessado em 
participar das atividades desenvolvidas, preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisitos:  
I – Ser aprovado em processo seletivo; 
II – Ser aprovado em processo trainee, se houver;  
III – Ter a sua associação aprovada pela Diretoria Executiva.  
Parágrafo único. Uma vez associado, o estudante passará a prestar serviços 
voluntários em favor da administração da (nome da empresa júnior).  
 
Art. 13. O processo seletivo a que se refere o artigo anterior constará das fases de 
Prova Escrita, Dinâmica de Grupos e Entrevista. A forma como será considerada cada 
etapa para fins de seleção será tema de Edital de Processo Seletivo, elaborado pela 
Diretoria Executiva. 
Parágrafo único. O Edital de Processo Seletivo será divulgado amplamente nas mídias 
sociais da (nome da empresa júnior) e na Faculdade. 
 
Art.14. São categorias de associados:  
I – Trainees: aqueles que, através de Processo Seletivo, ingressam no Processo 
Trainee da (nome da empresa júnior), podendo ou não serem promovidos a 
Membros Efetivos ao final do Programa; 
II – Membros Efetivos: aqueles que preencherem os requisitos do artigo 12. 
 
Art.15. Os membros não responderão, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações 
assumidas pela Associação.  
Parágrafo único. Um ato será considerado ultra vires, respondendo por ele o 
associado que o praticou, quando de forma nítida exceder os limites deste estatuto, 
seja por estranho ao objeto social, seja por não estar tal ato expressamente autorizado 
pelo estatuto ou vedado pelo mesmo.  
 
Art.16. A nenhum membro será intuída a preposição ou representação da entidade 
sem que porte instrumento expresso e determinado de outorga ou delegação feita 
pelo Diretor Presidente.  
 

Seção I - Dos direitos e deveres dos associados 
 
Art.17. São direitos de todos os associados:  
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I - Participar das Assembleias Gerais ordinárias e/ou extraordinárias, com direito a voz 
e a voto;  
II - Propor a adoção de medidas que julgarem convenientes ao interesse social da 
(nome da empresa júnior);  
III - Fazer parte de comissões e receber delegações e outorgas da Diretoria Executiva;  
IV - Convocar a Assembleia Geral, na forma deste Estatuto;  
V - Recorrer à Assembleia Geral contra atos de Diretores, da Diretoria Executiva e do 
Conselho Estratégico, na forma deste Estatuto.  
VI - Solicitar, a qualquer tempo, informações relativas às atividades da (nome da 
empresa júnior);  
VII - Manifestar-se acerca das atividades sociais da (nome da empresa júnior);  
VIII - Candidatar-se às Diretorias;  
IX – Solicitar seu licenciamento, na forma deste Estatuto.  
X – Retirar-se da associação.  
Parágrafo único. Aos Trainees não são facultados os direitos elencados nos incisos I, 
IV e VIII deste artigo, assegurada, entretanto, sua participação, como ouvinte, em 
Assembleia Geral. 
 
Art.18. São deveres de todos os membros:  
I - Conhecer e cumprir as disposições deste Estatuto e acatar as deliberações válidas 
dos órgãos deliberativos e executivos;  
II - Colaborar com a promoção da (nome da empresa júnior), cumprindo e 
observando as disposições do Estatuto Social, bem como das demais normas internas 
da entidade;  
III - Informar e provocar a atuação dos órgãos deliberativos, na hipótese de 
descumprimento deste Estatuto ou do Regimento Interno, bem como comunicar à 
Diretoria Executiva qualquer circunstância ou fato lesivo aos interesses da (nome da 
empresa júnior);  
IV - Zelar pelo patrimônio da (nome da empresa júnior);  
V - Concorrer para a realização do objetivo social;  
VI - Desempenhar com dignidade os cargos para os quais foram eleitos ou os 
compromissos que aceitarem, atuando com presteza, diligência, transparência e 
pontualidade nas tarefas que lhe são confiadas e afastando qualquer conduta que 
possa comprometer o nome e a imagem da (nome da empresa júnior).  
VII - Manter atualizados seus dados cadastrais junto à (nome da empresa júnior), 
em especial o endereço de seu correio eletrônico.  
Parágrafo único. Presumem-se lidos, após dois dias úteis de seu envio, todos os e-
mails enviados para o endereço eletrônico cadastrado pelo membro junto à 
associação.  
 

Seção II – Da retirada, da exclusão e do licenciamento 
 
Art.19. O membro associado que desejar se retirar da (nome da empresa júnior) 
deverá encaminhar comunicação formal, por escrito, ao Diretor de Gestão de 
Pessoas, que estabelecerá o prazo para o desligamento efetivo.  
 
Art.20. Serão considerados licenciados os membros que assumirem essa condição 
em decorrência de licenciamento voluntário. 
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§ 1º. O pedido de licenciamento, instruído com justificativa idônea, será processado 
perante a Diretoria, que decidirá o pleito mediante parecer prévio da Diretoria 
Executiva e definirá seu prazo de duração.  
§ 2º. Durante o período de licenciamento, o associado não terá direito a voto nas 
Assembleias Gerais.  
§ 3º. É lícito a Diretoria antecipar, motivadamente e a requerimento do licenciado, a 
cessação do licenciamento; 
§ 4º. O membro licenciado não faz jus ao certificado de participação na (nome da 
empresa júnior) durante o tempo em que esteve licenciado. 
 
Art.21. Os membros que descumprirem as determinações deste Estatuto,do 
Regimento Interno, do Programa de Controle Disciplinar (PCD) e das demais 
resoluções válidas das Diretorias ou da Assembleia Geral, resguardado o direito de 
defesa e recurso,estarão sujeitos à aplicação das seguintes penalidades:  
I – Advertência com conseqüente lançamento de pontos no PCD, conforme 
procedimento descrito e aprovado em Assembleia Geral;  
II - Exclusão.  
Parágrafo único – A aplicação das penalidades é competência da Diretoria Executiva.  
 
Art.22. O membro associado será excluído do quadro social da (nome da empresa 
júnior) por justa causa nos casos de: 
 I - Conclusão, abandono, jubilação, transferência ou desligamento do curso de 
bacharelado (instituição e curso)  
II - Decisão da Diretoria Executiva, como resultado de violação estatutária ou 
regimental ou, ainda, no caso de atingimento da pontuação limite do PCD; 
III - Prática de ato incompatível com os fins da (nome da empresa júnior), ou com 
suas formas de atuação. 
Parágrafo único. Nos casos descritos nesse artigo, serão resguardados ao membro o 
direito de defesa e recurso. 
 
Art.23. É vedada a aplicação de qualquer penalidade sem prévia notificação ao 
associado, garantindo-lhe o direito à ampla defesa.  
§ 1º. A notificação prévia caberá ao Diretor de Gestão de Pessoas, a quem poderá 
ser direcionada explicação escrita dentro de um prazo máximo de 07 (sete) dias.  
§ 2º. Na hipótese de membro associado que ocupar cargo eletivo, a notificação 
incumbe ao Diretor Presidente , na forma do PCD.  
 
Art.24. Da decisão acerca da exclusão de membro, caberá, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, recurso à Assembleia Geral especialmente convocada para deliberar 
sobre a penalidade, na qual será, antes do início das discussões, assegurado ao 
membro o direito de se manifestar acerca do processo.  
 
Art.25. O desligamento do membro não exclui sua responsabilidade pelo cumprimento 
de obrigações assumidas enquanto associado, até a data do efetivo desligamento.  
 
Art.26. O Regimento Interno disporá sobre os procedimentos a serem adotados em 
caso de vacância de cargo eletivo.  
 

TÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO 
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CAPÍTULO V – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Art.27. São órgãos da administração da (nome da empresa júnior):  
I - Assembleia Geral;  
II - Conselho Estratégico;  
III - Diretoria Executiva.  
§ 1º. A (nome da empresa júnior) adotará práticas de gestão administrativa, 
necessárias e suficientes, para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de 
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo 
processo decisório.  
§ 2º. O exercício do cargo em órgão da (nome da empresa júnior) não é delegável.  
§ 3º. O presidente das reuniões da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva será o 
Diretor-Presidente da (nome da empresa júnior), que terá voto decisório em caso de 
empate nas votações. Na sua falta, substitui-lo-á o Vice-Presidente.  
 

Seção I – Da Assembleia Geral 
 
Art.28. A Assembleia Geral é o órgão máximo da (nome da empresa júnior) e tem 
poderes para decidir todas as questões relativas ao seu objeto, bem como tomar todas 
as resoluções que julgar conveniente a sua defesa e desenvolvimento. A Assembleia 
Geral reunir-se-á:  
I - Ordinariamente:  
a) Até a segunda semana de dezembro para deliberação de contas, das 
demonstrações financeiras e dos resultados referentes ao segundo semestre do ano 
e da gestão findada, bem como para eleger os membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Administrativo para o próximo do ano;  
II - Extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir.  
 
Art.29. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo presidente do Conselho 
Estratégico, pelo Diretor Presidente ou por iniciativa própria de, pelo menos, 02 (dois) 
Diretores ou, ainda, a requerimento de, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos membros 
votantes, mediante carta ou por correio eletrônico enviado a todos os membros com 
a antecedência mínima de 03 (três) dias.  
§ 1º. A convocação mencionará o dia, a hora e o local da reunião, bem como, 
resumidamente, a ordem do dia.  
§ 2º. As Assembleias Gerais serão constituídas pela reunião dos membros que estão 
em pleno gozo de seus direitos sociais.  
§ 3º. Terão poder de voto os efetivos membros associados.  
§ 4º. Considerar-se-á regularmente convocado o membro que comparecer a 
Assembleia Geral.  
§ 5º. As Assembleias Gerais instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença 
de associados que representem, pelo menos, 1/2 (metade) dos votos dos associados 
votantes e, em segunda convocação, meia hora após o horário originalmente 
designado, com qualquer número; 
§6º. É vedado o direito de voto por procuração. 
 
Art.30. Todas as decisões serão tomadas em Assembleia Geral pela maioria de votos 
dos associados votantes presentes ao conclave, com exceção daquelas que tenham 
por objeto: 
I - Deliberar sobre a destituição de seus Diretores; 
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II - Alterar este Estatuto Social.  
§ 1º. Nas hipóteses estabelecidas nos itens I e II deste artigo, o quórum de decisão é 
o de 2/3 (dois terços) de votos dos membros votantes presentes à Assembleia Geral 
especialmente convocada para este fim, não podendo haver deliberação, em primeira 
convocação, sem que esteja presente a maioria absoluta dos seus associados, ou 
com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.  
§ 2º. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo Diretor Presidente, que 
terá voto minerva em caso de empate nas votações, nomeando-se, oportunamente, o 
secretário. Na falta ou impedimento do Diretor Presidente, substitui-lo-á o Vice-
Presidente e, na falta deste, será escolhido o diretor administrativo-financeiro e, na 
falta deste, será escolhido, por maioria simples, outro Diretor presente.  
§ 3º. A alteração estatutária somente será válida se fizer parte de pauta prévia e 
específica.  
§ 4º. Não será objeto de deliberação a proposta que vise a supressão do inciso I e 
parágrafo 3o do Art. 4o.  
§ 5º. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, em forma 
de sumário dos fatos ocorridos, assinada pelos membros da mesa e associados 
presentes. Para a validade da ata será necessária a assinatura de tantos associados 
quanto bastem para constituir a maioria requerida para as deliberações tomadas em 
Assembleia Geral.  
 
Art.31. Compete à Assembleia Geral:  
I - Eleger os membros para compor a Diretoria Executiva;  
II - Destituir os membros que compõem a Diretoria Executiva;  
III - Apreciar, examinar e aprovar o relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e 
demais demonstrações financeiras;  
IV - Opinar, quando especialmente convocada para esse fim, sobre os planos de 
expansão ou programa de ação apresentados pela Diretoria Executiva;  
V - Propor e aprovar alterações no Estatuto Social e no Regimento Interno.  
 

Seção II – Do Conselho Estratégico 
 
Art.32. O Conselho Estratégico é órgão de consulta e assessoramento à Diretoria 
Executiva da (nome da empresa júnior).  
§ 1º. As reuniões do Conselho Estratégico serão convocadas, por email, sempre que 
o interesse social assim o exigir, pelo Diretor Presidente, por dois Diretores, em 
conjunto, ou por, pelo menos, 01 (um) dos membros em exercício do Conselho 
Estratégico, sempre com antecedência mínima de 03 (três) dias. 
§ 2º. A convocação deverá informar o dia, a hora e o local da reunião, bem como, 
resumidamente, a ordem do dia.  
§ 3º. Considerar-se-á regularmente convocado o Conselheiro que comparecer à 
Reunião.  
§ 4º. As decisões serão tomadas por maioria dos votos dos presentes.  
§ 5º. Serão considerados presentes os que participarem inclusive por meio eletrônico 
de qualquer natureza.  
 
Art.33. Os membros do Conselho Estratégico serão indicados pela Diretoria Executiva 
dentre os ex-membros da (nome da empresa júnior).  
§ 1º. O Conselho Estratégico não possui número fixo de integrantes, devendo, 
contudo, ser formado por 03 (três) ou 05 (cinco) membros.  
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§ 2º. O mandato dos integrantes do Conselho Estratégico é de uma gestão, permitida 
a recondução ao cargo. 
 
Art.34. Compete aos membros do Conselho Estratégico as seguintes atribuições e 
responsabilidades:  
I - Contribuir com pareceres técnicos a serem analisados pela Diretoria Executiva;  
II - Participar das reuniões da Diretoria Executiva, sem direito a voto, com o objetivo 
de expor ideias e contribuir com o objeto social da (nome da empresa júnior), sempre 
que solicitado por aquele órgão;  
III - Sempre que o interesse social exigir, dar parecer quanto às políticas da Diretoria 
Executiva que orientam as atividades gerais da (nome da empresa júnior), 
respeitando os princípios gerais adotados pelos associados;  
IV - Apoiar a Diretoria Executiva especialmente nos planos de captação de recursos 
e acompanhar a realização dos Planos de Ação e a Proposta Orçamentária;  
V - Acompanhar as deliberações sobre o patrimônio, investimento e gestão financeira;  
VI - Propor a alteração do Estatuto Social à Assembleia Geral;  
VII - Decidir sobre as questões que lhe forem submetidas pela Diretoria Executiva; 
VIII - Convocar a Assembleia Geral, na forma deste Estatuto; 
IX – Participar da elaboração e revisão do Planejamento Estratégico e acompanhar a 
execução do mesmo.  
 

Seção III – Da Diretoria Executiva 
 
Art. 35. A Diretoria Executiva, integrada por todos os Diretores, é o órgão de gestão 
executiva da (nome da empresa júnior), cabendo-lhe formular políticas e estratégias, 
deliberar, controlar e orientar as ações desta associação.  
 
Art. 36. A Diretoria Executiva será composta por, pelo menos, 01 (um) Diretor 
Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente e 01 (um) Diretor de Projetos, todos 
eleitos pela Assembleia Geral dentre os membros associados que demonstrarem 
interesse na candidatura.  
§1º. É facultado a cada Diretor delegar competências a gerentes, secretários, 
assessores ou coordenadores de núcleos temáticos, conforme as necessidades da 
(nome da empresa júnior), que a ele se subordinarão, dentro do âmbito das 
responsabilidades específicas estabelecidas neste Estatuto. 
§ 2º. O mandato do Diretor será de 01 (um) ano, sendo permitida uma única reeleição 
para o mesmo cargo.  
§ 3º. As reuniões da Diretoria Executiva serão convocadas pelo Diretor Presidente ou 
por dois outros Diretores, em conjunto.  
§ 4º. As deliberações nas reuniões da Diretoria Executiva serão tomadas pela maioria 
de votos dos Diretores, considerando-se presentes os que participarem inclusive por 
meio eletrônico de qualquer natureza.  
§ 5º. O processo eleitoral será objeto do Regimento Interno da (nome da empresa 
júnior).  

 
Art. 37. Compete aos Diretores:  
I - Administrar a (nome da empresa júnior), estabelecendo suas prioridades, 
focalizando, operacionalizando e executando os programas da associação;  
II - Propor e executar políticas e planos estratégicos, bem como implementar os 
programas e prioridades estabelecidas;  
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III - Dirigir, orientar e coordenar o funcionamento da (nome da empresa júnior), 
observando o fiel cumprimento das políticas traçadas, os planos, programas e projetos 
da organização;  
IV - Submeter à Assembleia Geral as propostas Orçamentária e Programática anuais 
e sua implementação;  
V - Praticar atos administrativos para a gestão da organização;  
VI - Designar os titulares das funções de gerenciamento da estrutura orgânica básica;  
VII - Fornecer ao Conselho Estratégico os elementos de informação necessários ao 
acompanhamento permanente das atividades da (nome da empresa júnior);  
VIII - Assegurar o desenvolvimento e implementação de ações relativas ao objeto da 
(nome da empresa júnior), fazendo cumprir sua missão, prioridades, estratégias e 
seus programas de atuação;  
IX - Propor a alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno à Assembleia Geral;  
X - Convocar a Assembleia Geral, na forma deste Estatuto; 
XI - Editar portarias com intuito de regular o funcionamento interno de suas diretorias. 
Parágrafo único. A Diretoria Executiva poderá nomear mandatários com poderes 
específicos, escolhidos, inclusive, dentre os demais membros da (nome da empresa 
júnior), observado o seguinte:  
a) o mandato não poderá ter duração superior a 06 (seis) meses, salvo aqueles 
conferidos para defesa em processos administrativos ou judiciais;  
b) o mandato deve ser outorgado mediante assinatura, pelo menos, do Diretor 
Presidente e de outro Diretor.  
 

Subseção I – Da Presidência 
 
Art. 38. Ao Diretor-Presidente compete:  
I - Cumprir e fazer cumprir as normas de atuação da (nome da empresa júnior), no 
que se refere a sua política de planejamento, estratégia, gestão de pessoas, relações 
institucionais, projetos, administração e finanças;  
II - Cumprir e fazer cumprir as resoluções e determinações da Assembleia Geral e da 
Diretoria Executiva; 
III - Convocar e presidir, na forma deste Estatuto, as reuniões da Diretoria Executiva 
e das Assembleias Gerais, sempre que forem necessárias;  
IV - Rubricar os livros que registrarem os procedimentos institucionais, confeccionar e 
apresentar para a Assembleia Geral relatório semestral sobre as atividades da (nome 
da empresa júnior);  
V - Assinar os documentos que gerem obrigações de qualquer natureza para a (nome 
da empresa júnior).e assinar com o diretor administrativo-financeiro os documentos 
que envolvam responsabilidade financeira da entidade;  
VI - Assinar juntamente com o Diretor de Projetos os contratos que gerem para a 
(nome da empresa júnior) obrigação de prestar serviços;  
VII - Estabelecer parcerias estratégicas para entidade que visem à consecução dos 
objetivos sociais;  
VIII - Liderar o processo de elaboração e cumprimento de planejamentos estratégicos;  
IX - Zelar pelo bom relacionamento, pelo ambiente amistoso de trabalho e pela 
qualidade máxima da gestão das informações e do conhecimento entre os membros 
da (nome da empresa júnior).  
X – Representar a (nome da empresa júnior) judicial e extrajudicialmente; 
XI - Promover o relacionamento externo, desenvolver, fortalecer e manter a imagem 
institucional da (nome da empresa júnior) perante os acadêmicos e docentes da 
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Universidade (nome da instituição), o Movimento Empresa Júnior, em todos os seus 
âmbitos de atuação, os parceiros e os clientes da associação;  
 

 
Subseção II – Da Vice-Presidência 

 
Art. 39. Ao Diretor Vice-Presidente compete: 
I – Alinhar e envolver toda a organização com a estratégia da (nome da empresa 
júnior); 
II – Implementar e gerenciar o Planejamento Estratégico; 
III – Analisar e aprovar as atividades departamentais através dos relatórios enviados 
pelos demais Diretores; 
IV – Revisar, definir e desdobrar as metas da organização; 
V – Controlar os indicadores estratégicos e coordenar as análises críticas, 
monitorando tendências e resultados; 
VI – Garantir, em conjunto com o Diretor Presidente, o atingimento das metas 
estipuladas; 
VII – Gerenciar a cultura organizacional; 
VIII – Acompanhar os Planos de Ação e os Projetos Estratégicos; 
IX – Representar o Diretor Presidente, caso seja necessário, em quaisquer de suas 
funções; 
X – Obter toda documentação necessária para a regularidade da organização; 
XI - Proceder à guarda e conservação de todos os documentos da entidade de forma 
segura e ordenada e ter ao seu encargo o expediente da Empresa;  
XII - Executar as atividades financeiras da entidade e o seu controle financeiro;  
XIII - Encaminhar, conforme a disponibilidade, às diretorias os recursos necessários à 
realização dos projetos;  
XIV - Organizar os balanços anuais, os balancetes periódicos, a demonstração de 
recibo de despesas e a demonstração dos saldos existentes;  
XV - Criar e desenvolver o conteúdo visual e aparente da empresa júnior; 
XVI - Coordenar processo de admissão de associados, garantindo a devida 
publicidade pelas formas cabíveis;  
XVII - Coordenar o processo de avaliação de desempenho e elaborar relatórios 
periódicos;  
XVIII - Zelar pelo clima organizacional excelente para o desenvolvimento humano e 
profissional dos associados. 
XIX - Gerenciar as ferramentas on-line e as mídias sociais utilizadas pela (nome da 
empresa júnior); 
 

 
Subseção III - Da Diretoria de Projetos 

 
Art. 40. Ao Diretor de Projetos compete:  
I - Receber os pedidos de prestação de serviços a terceiros, levando em conta a 
capacidade da (nome da empresa júnior)de assumi-los, bem como seus interesses 
e objetivos fundamentais;  
II - Mediar o contato da  (nome da empresa júnior) com aqueles interessados em 
contratar projetos de consultoria junto à entidade;  
III - Realizar o pré-diagnóstico nas empresas contratantes, identificando as suas 
necessidades ou deficiências;  
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IV - Encaminhar à Diretoria Administrativo-Financeira toda a documentação referente 
aos projetos executados ou ainda em execução, para a sua guarda e conservação;  
V - Acompanhar diretamente a execução dos projetos de consultoria em andamento 
por meio de reuniões periódicas e da elaboração de relatórios verificando a qualidade 
dos serviços prestados;  
VI - Zelar pela qualidade da prestação dos serviços e de seus resultados;  
VII - Assinar, em conjunto com o Diretor Presidente, os contratos pelos quais a (nome 
da empresa júnior) se obriga a prestar serviços; 
VIII - Recrutar professores orientadores que possam vir a auxiliar tanto nos projetos 
de consultoria, quanto nos projetos internos da entidade. 
IX - Elaborar estratégias de atuação mercadológica;  
 
 
 

TÍTULO V – DO TERMÍNO DAS ATIVIDADES 
 

CAPÍTULO I – DA EXTINÇÃO 
 
Art. 41. A (nome da empresa júnior) somente poderá ser dissolvida se, na 
Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, for observado o quórum 
de deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros associados votantes.  
 
Art. 42. Depois de dissolvida a (nome da empresa júnior), quaisquer dos bens que 
integram o seu patrimônio somente poderão ser alienados para o pagamento das 
dívidas legais que a entidade tenha assumido, até a data da deliberação da sua 
dissolução.  
 
Art. 43. Dissolvida a (nome da empresa júnior), o remanescente do seu patrimônio 
líquido será destinado à outra empresa júnior de mesma natureza.  
 

TÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 44. O exercício social da (nome da empresa júnior) coincidirá com o ano civil. 
Art. 45. Os mandatos dos membros do Conselho Estratégico e da Diretoria 
Executiva consideram-se automaticamente prorrogados até a posse dos seus 
sucessores.  
Art. 46. As alterações concernentes às Diretorias vigorarão a partir da posse da 
próxima Diretoria Executiva. 
 

• Modelo de Ata de eleição 
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
Aos (dia) (dia por extenso) dias do mês de (mês por extenso) do ano de (ano) (ano 

por  extenso), às (XX) horas, na (endereço em que ocorreu a assembleia), reuniram-

se em Assembleia Geral Ordinária os membros da (nome da EJ), inscrita no CNPJ 

sob o nº. (xx.xxx.xxx/xxxx-xx), sediada na (endereço da EJ), a fim de deliberarem 

sobre a ordem do dia constante na carta de convocação de Assembleia Geral 
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Ordinária, entregue em (data), anexada a esta ata. Os presentes elegeram o membro, 

(nome completo do membro), para Presidente da Assembleia Geral Ordinária, sendo 

que o mesmo convocou a mim, (nome completo do membro), para secretariá-lo. Na 

ordem do dia foi discutido o seguinte assunto: 1) Eleição dos Membros da Diretoria 

Executiva. Participaram da votação todos os membros efetivos da (nome da EJ), que 

compareceram a Assembleia Geral Ordinária. 1) Foi iniciada eleição para a nova 

Diretoria Executiva, que ficará no cargo até (data). Como resultado desta, foram 

eleitos os seguintes membros efetivos para os cargos, conforme discriminado a 

seguir:  

 
Diretor Presidente: (nome do membro eleito), (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), residente à (endereço do membro), portador do R.G. nº (XX) e inscrito no 

CPF sob nº (XX). 

___________________________ 

 

Diretor Administrativo: (nome do membro eleito), (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), residente à (endereço do membro), portador do R.G. nº (XX) e inscrito no 

CPF sob nº (XX). 

___________________________ 

 

Diretora Financeira: (nome do membro eleito), (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), residente à (endereço do membro), portador do R.G. nº (XX) e inscrito no 

CPF sob nº (XX). 

___________________________ 

 

Diretora de Projetos: (nome do membro eleito), (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), residente à (endereço do membro), portador do R.G. nº (XX) e inscrito no 

CPF sob nº (XX). 

____________________________ 

 

Diretora de Marketing: (nome do membro eleito), (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), residente à (endereço do membro), portador do R.G. nº (XX) e inscrito no 

CPF sob nº (XX). 

________________________________  
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Nada mais havendo a tratar a Assembleia foi suspensa pelo tempo de lavratura da 

presente ata. Reaberta a seção, a presente foi lida em voz alta e assinada por todos 

os presentes.   

(cidade) (estado) (data) 

 

 

_______________________ 

(nome do membro) 

Presidente da Mesa 

 

_________________________ 

(nome do membro) 

Secretário da Mesa 

 

 

CARTA DE CONVOCAÇÃO 
 

Pelo presente, ficam convocados todos os membros da (nome da EJ) a 

comparecer à Assembleia Geral Ordinária da (nome da EJ), inscrita no CNPJ sob o 

nº. (xx.xxx.xxx/xxxx-xx), sediada na (endereço da EJ), às (XX) horas do dia (dia) (dia 

por extenso) dias do mês de (mês por extenso) do ano de (ano) (ano por extenso) na 

Rua (endereço em que ocorrerá a assembleia), a fim de deliberar sobre a matéria da 

seguinte ordem do dia: 

1. Votação dos Membros da Diretoria Executiva 

Se não houver número em primeira convocação, instalar-se-á a Assembleia em 

segunda, com qualquer número às (conforme disposição estatutária). 

Agradecendo o seu comparecimento, subscrevo-me atenciosamente, 

 

(cidade) (estado) (data) 

 

________________________________ 

(nome completo) 

Diretor Presidente 
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LISTA DE PRESENÇA – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
(data) 

 

Nome 
Membr

o 
Assinatura 

(...nome completo do membro...) Efetivo  

(...nome completo do membro...) (...)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

(...cidade...), (...estado...), (...dia...) de (...mês...) de 201.... 

 
___________________________ 

(...nome do membro...) 

Presidente da Mesa 

___________________________ 

(...nome do membro...) 

Secretário da Mesa 
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TERMO DE POSSE DA DIRETORIA 

 

Aos (...dia...) (...dia por extenso...) dias do mês de (...mês por extenso...) do ano de 

201... (dois mil e .........), às ........ horas, na (...endereço em que ocorreu a 

assembleia...), compareceram e tomaram posse os seguintes membros da (...nome 

da EJ...), inscrita no CNPJ sob o nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na (...endereço da 

EJ...), comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social 

da Instituição e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer 

impedimentos legais para o desempenho das suas funções e para o arquivamento 

deste ato, a saber: DIRETORIA EXECUTIVA: (a) DIRETOR PRESIDENTE: (...nome 

do membro eleito...), (...nacionalidade...), (...estado civil...), (...profissão...), residente 

à (...endereço do membro...), portador do R.G. nº (...) e inscrito no CPF sob nº (...).; 

(b) DIRETOR ADMINISTRATIVO: (...nome do membro eleito...), (...nacionalidade...), 

(...estado civil...), (...profissão...), residente à (...endereço do membro...), portador do 

R.G. nº (...) e inscrito no CPF sob nº (...).; (c) DIRETOR (.................). 

 

(...cidade...), (...estado...), (...dia...) de (...mês...) de 201.... 

 

 

_______________________________ 

(...nome do membro...) 

DIRETOR PRESIDENTE ora empossado 

 

 

_______________________ 

(...nome do membro...) 

DIRETOR ADMINISTRATIVO  

ora empossado 

 

_______________________ 

(...nome do membro...) 

DIRETOR (....)  

ora empossado 
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• Modelo de FCPJ e CNPJ  
 
 

A FCPJ – Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica 
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CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 
 

 

• CND FEDERAL  

 

Não existe um modelo de certidão negativa, mas para emiti-las basta acessar os sites 

listados abaixo: 

 

1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais;  

Emitida pela internet através do endereço: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Info

rmaNICertidao.asp  

2. Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias;  

Emitida pela internet através do endereço: 

http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/Pcnd1/Pcnd1.html.  

3. Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

Procedimento de obtenção determinado por cada município da federação.  

4. Certificado de Regularidade do FGTS;  

Emitida pela internet através do endereço 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp 

5. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) Negativa Emitida pela internet 

através do preenchimento do formulário. 

http://www.rais.gov.br/sitio/negativa.jsf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp
http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/Pcnd1/Pcnd1.html
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.rais.gov.br/sitio/negativa.jsf
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• Modelo de Contrato 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado 
como CONTRATANTE e assim doravante indicada, (NOME DA EMPRESA), 
(NATUREZA JURÍDICA), inscrita no CNPJ (XXXXX) com sede na (ENDEREÇO), 
CEP: (XXXXX), (CIDADE), representada por Srª. (NOME) , (NACIONALIDADE), 
(ESTADO CIVIL), (PROFISSÃO), CPF nº (XXXXXX), e Carteira de Identidade nº 
(XXXXXX), residente e domiciliada na (CIDADE), CEP (XXXXX), Juiz de Fora/MG e 
de outro lado, como CONTRATADA, assim doravante indicada, (NOME), constituída 
sob a forma de (NATUREZA JURÍDICA), inscrita no CNPJ sob o no (XXXXXXX), com 
sede na Rua (ENDEREÇO), CEP (XXXXXX), (CIDADE) neste ato representada por 
seu (NOME DO REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)), (NACIONALIDADE), (ESTADO 
CIVIL), (PROFISSÃO), CPF nº (XXXXXX), e Carteira de Identidade nº (XXXXXX), 
residente e domiciliado na rua (ENDEREÇO), mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

DO OBJETO DO CONTRATO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Constitui objeto do presente contrato a (DESCRIÇÃO DO 
OBJETO) pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Os serviços, acertados neste instrumento, consistirão em: 

I – (DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO) 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas 
as informações necessárias à realização dos serviços, devendo especificar os 
detalhes necessários à perfeita consecução dos mesmos. 

CLÁUSULA QUARTA. A CONTRATANTE se obriga a apresentar à CONTRATADA, 
quando solicitado, todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do 
presente contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO. São documentos necessários aqueles solicitados após a 
assinatura do presente contrato, desde que motivadamente relacionados à execução 
do serviço. 

 

CLÁUSULA QUINTA. A CONTRATANTE deverá efetuar o devido pagamento à 
CONTRATADA, em conformidade com a Cláusula 7ª do presente instrumento. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

CLÁUSULA SEXTA. A CONTRATADA se obriga a realizar todos os atos relacionados 
aos serviços na Cláusula 2ª do presente instrumento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A CONTRATADA se obriga a utilizar técnicas condizentes 
com os serviços a serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua 
consecução. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A CONTRATADA empregará parte de seu corpo técnico 
para a realização de pesquisa e desenvolvimento na área assessorada, bem como 
para a solução e prevenção de eventuais problemas, nomeando um responsável para 
a administração das atividades e se compromete a cumprir suas obrigações no prazo 
de (PRAZO) (POR EXTENSO) dias úteis. 

 

DO PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. Pela prestação dos serviços a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a quantia total de R$ (XXX) (POR EXTENSO), em (Nº DE 
PARCELAS) parcelas de R$ (XXX) (POR EXTENSO) cada uma, sendo a primeira no 
momento da assinatura do contrato e a segunda quando da entrega do serviço. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os honorários convencionados no presente contrato não 
se confundem com eventuais serviços prestados em outras áreas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Efetuados os pagamentos, serão emitidos recibos à 
CONTRATANTE, assinados pelo (REPRESENTANTES) CONTRATADA. 

 

DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA OITAVA. A rescisão injustificada do presente contrato pela 
CONTRATANTE implicará o pagamento de cláusula penal de 10% (dez por cento) do 
valor total do presente contrato devidamente atualizado. 

CLÁUSULA NONA. O não cumprimento das obrigações assumidas neste contrato 
pela CONTRATADA ou a rescisão injustificada do presente pela mesma implicará a 
obrigação de restituir o valor pago pela CONTRATANTE, devidamente atualizado, 
acrescido de cláusula penal de 10% (dez por cento), sendo que, em caso de prestação 
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parcial dos serviços, o valor da referida penalidade deverá ser reduzido 
proporcionalmente.  

CLÁUSULA DÉCIMA. A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos 
e obrigações, decorrentes da celebração deste contrato e adquiridos durante sua 
vigência, que as partes tenham entre si e para com terceiros.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Em caso de interesse mútuo, o presente contrato 
poderá ser distratado sem ônus para qualquer das partes. 

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Qualquer serviço adicional, desde que acordado 
entre as partes, será objeto de novo contrato. 

 

DO FORO 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O presente contrato é inarrependível. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Em caso de extinção da CONTRATANTE, os direitos 
e obrigações contraídos por força do presente contrato transmitem-se aos seus 
sucessores.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do 
presente CONTRATO, as partes elegem o foro da Comarca de (CIDADE). 

 

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, junto a 2 (duas) testemunhas. 

(CIDADE,  DATA) 

Representante da Contratada 

 

Nome testemunha 1: 

In 

  
  
  

 
Representante da Contratante 
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CPF Testemunha 1: 

Identidade Testemunha 1: 

 

 

 

Nome testemunha 2: 

CPF Testemunha 2: 

Identidade Testemunha 2: 
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• Modelo de Nota fiscal 
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• Modelo de Declaração infraestrutura 

 

DECLARAÇÃO 

 

À Brasil Júnior – Confederação Brasileira de Empresas Juniores 

Declaro pra os devidos fins, que a (Nome da EJ), inscrita no CNPJ sob o nº. 
(xx.xxx.xxx/xxxx-xx), sediada na (endereço da EJ), neste ato representada por mim, 
(nome do Diretor-Presidente), portador do CPF nº. (xxx.xxx.xxx-xx) e Carteira de 
Identidade nº. (xxxxxxx/UF), possui: 

a) Sede física constituída por (descrever sede física); 

b) (Nº) computador(es) com acesso à internet; 

c) Telefone próprio, cujo número é (xx) (xxxx-xxxx). 

 

Os itens acima descritos apresentam comprovação de existência nas fotos anexas 

à presente declaração (anexar as fotos). 

 

(CIDADE) (ESTADO) (DATA) 

___________________________________ 
(NOME COMPLETO) 

Diretor-Presidente da (Nome da EJ) 
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• Modelo de Declaração de voluntariado  

 
 

À Confederação Brasileira de Empresas Juniores, 

Declaro, para os devidos fins, que todos os XX membros da (Nome da EJ), inscrita no 

CNPJ sob o nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, sediada na (endereço da EJ), neste ato 

representada por mim, (nome do Diretor-Presidente), portador do CPF nº. xxx.xxx.xxx-

xx e Carteira de Identidade nº. xxxxxxx/UF, apresentam termo de voluntariado 

devidamente válido, de acordo com cópia digitalizada encaminhada. 

Segue anexa à presente declaração listagem dos membros que integram a 

Consultores Juniores Associados/UFES 

 

Cidade, Estado, xx de xxxxxxxx de 2015. 
 

___________________________________ 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Diretor-Presidente da (Nome da EJ) 
 

 

 

ANEXO I 

LISTA DE MEMBROS ASSOCIADOS À (NOME DA EJ) 

 

a) (nome completo do membro), (nacionalidade), estudante, (estado civil), 

portador(a) do RG nº. XXXXXXX-ES e CPF sob o nº. XXX.XXX.XXX-XX, residente e 

domiciliad(a) na Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, voluntária na 

empresa júnior desde (mês) de (ano). 
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• Modelo de Termo de Voluntariado 
 
 

TERMO DE VOLUNTARIADO 

 

CONTRATANTE: (NOME DA EJ), inscrita no CNPJ sob o nº. (xx.xxx.xxx/xxxx-xx), sediada na (endereço 

da EJ), por meio de seus representantes legais o Sr(a). (NOME COMPLETO DO PRESIDENTE), portador 

do CPF n.º (XXX.XXX.XXX-XX) e RG n.º (XXXXXXXX) e o Sr(a). (NOME COMPLETO DO DIRETOR), 

portador do CPF n.º (XXX.XXX.XXX-XX) e RG n.º(XXXXXXXX), neste ato doravante denominada (Nome 

da EJ). 

 

VOLUNTÁRIO (A): (NOME COMPLETO), nacionalidade, estado civil, ocupação, portador do CPF nº 

XXX.XXX.XXX-XX e RG nº. XXXXXXXX, com endereço pessoal situado à (ENDEREÇO), doravante 

denominado (a) simplesmente VOLUNTARIO(A). 

 

As partes acima qualificadas celebram entre si, na melhor forma de direito, e com fundamento na Lei 

nº 9.608, de 18 de Fevereiro de 1998, o presente instrumento particular de TERMO DE 

VOLUNTARIADO, que se regerá pelas clausulas abaixo estipuladas:  

 

 CLAUSULA 1ª – A (NOME DA EJ) reconhece O(A) VOLUNTARIO(A) como membro efetivo e que este 

concluiu  a etapa inicial do Processo Seletivo de forma satisfatória, assim como cumpriu os 

procedimentos previstos no Estatuto conforme previsto. 

 

CLÁUSULA 2ª – O(A)  VOLUNTÁRIO(A) compromete-se a prestar serviços de consultoria e 

administrativos à (NOME DA EJ). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O(A)  VOLUNTÁRIO(A) compromete-se a dedicar tempo e empenho 

necessários para a execução das atividades a ele confiadas, cumprindo as metas e prazos à ele 

estabelecidos. 

 

CLÁUSULA 3ª - A (NOME DA EJ) compromete-se a:  

a) Assegurar ao VOLUNTÁRIO(A)  as  condições  necessárias  para  o desenvolvimento das atividades 

a ele confiadas;  

b) Avisar o(a) VOLUNTÁRIO(A) caso venha a dispensar temporária ou definitivamente seus serviços, 

por qualquer motivo. 

 

CLÁUSULA 4ª - O(A) VOLUNTÁRIO(A) prestará os serviços de que  trata a cláusula  2ª,  de  forma  

totalmente  gratuita,  por  sua  livre  e  espontânea  vontade,  a título  de  colaboração  com  a (NOME 

DA EJ)  na consecução de suas finalidades Institucionais.  

 

CLÁUSULA 5ª - O presente termo é firmado por prazo indeterminado. 
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CLÁUSULA 6ª- O presente termo não gera e não gerará qualquer vínculo de relacionamento 

trabalhista-previdenciário entre as partes, em consonância como disposto no parágrafo único do artigo 

1º da lei 9.608/98.   

 

CLÁUSULA 7ª- Em vista da natureza não econômica e gratuita do presente instrumento contratual, 

havendo a rescisão do mesmo por iniciativa de qualquer uma das partes, o(a) VOLUNTÁRIO(A) não 

terá  direito a remuneração, compensação ou indenização de qualquer tipo.   

 

CLÁUSULA 8ª- O presente termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer 

uma das partes, sem ônus ou encargo financeiro para qualquer das partes, seguindo os procedimentos 

definidos no regimento interno.  

 

CLÁUSULA 9ª - O(A) VOLUNTÁRIO(A) declara para os devidos fins de direito que cumprirá e respeitará  

todas as normas que regem as atividades da (NOME DA EJ) descritas em seu Regimento Interno, 

Estatuto, Normas Internas e Código de Ética. 

 

CLÁUSULA 10ª- Fica eleito o foro da comarca de (cidade da EJ) para dirimir eventuais dúvidas ou 

litígios decorrentes do presente termo.  E, por estarem justos e contratados, firmam o presente 

instrumento particular de TERMO DE VOLUNTARIADO, em duas vias de igual teor. 

 
(Cidade), (estado), (data). 

 
 

(NOME DA EJ) 
 

 

(NOME COPLETO) 
Diretor Presidente 

 

(NOME COPLETO) 
Diretor Administrativo 

 
 

___________________________________ 
(NOME COPLETO) 

VOLUNTÁRIO 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

 

NOME: 
CPF: 
RG: 

 

NOME: 
CPF: 
RG: 
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• Modelo de declaração do IES 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, (NOME COMPLETO), (cargo: Chefe do Departamento do curso XXX, Diretor do 
Centro XXXXX, Reitor, etc..) da (NOME DA IES), portador do CPF (XXXXX) e Carteira 
de Identidade (XXXXXXX), declaro reconhecer a (NOME  DA EJ), portadora do CNPJ 
nº (XXXXXXXX), como Empresa Júnior do Curso de (CURSO), localizada 
(ENDEREÇO EJ). 

 

 

(CIDADE) (ESTADO), (DATA). 
 

__________________________________ 
(NOME COMPLETO)  

(Cargo: Chefe do Departamento do curso XXX, Diretor do Centro XXXXX, 
Reitor, etc..) da (NOME  DA IES) 

 
 
 
 
 
 
 

 


