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APRESENTAÇÃO 

 
 Universidades, Faculdades e Escolas de Ensino Superior possuem 

formação profissional que é constituída em parte de estudos teóricos e em parte 

de treinamento prático. É exemplar e necessária à ligação entre a teoria e a 

prática, onde o estudante toma contato com a rotina profissional durante seu 

curso, capacitando-o adequadamente para competir e desempenhar suas 

atividades no mercado de trabalho. 

 
 Todo o estudo superior da Universidade Estadual de Roraima - UERR será 

fundamentado em uma sistemática de procedimentos voltada para a formação 

humanística do aluno além de acompanhar e dimensionar a amplitude das 

medidas adotadas no plano prático, evitando a formação excessivamente 

acadêmica e habilitando o discente a atitudes de elevado nível técnico, 

qualificando-o para se tornar um melhor cidadão e a conseguir melhor posição no 

mercado de trabalho. 

 
 A Empresa Júnior, idéia francesa da década de 60, postula a criação de 

empresa formada e gerida por universitários para prestar consultoria na área de 

formação profissional. Difundiu-se por toda a Europa e trazida ao Brasil pela 

Câmara de Comércio e Indústria franco-brasileira, encontrou grande aceitação na 

Fundação Getúlio Vargas, surgindo a primeira representante nacional: a GV 

Júnior. Hoje são cerca de 200 empresas no Estado de São Paulo e inúmeras no 

país. 

 
A Empresa Júnior da Universidade Estadual de Roraima - UERR será 

criada com objetivo de proporcionar ao acadêmico a oportunidade de realizar seu 

estágio curricular e desenvolver na prática os conhecimentos adquiridos ao longo 

do curso. A própria tarefa de montar uma Empresa Júnior demanda tempo e 

dedicação, mas ao mesmo tempo propicia um aprendizado valioso. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 
 A Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins lucrativos e apartidária. 

Ela desenvolve suas atividades em harmonia com o Diretório Central dos 

Estudantes – DCE e os Centros Acadêmicos - CA, contudo não concorre e nem 

tem vínculos com ambos e nem com Partidos Políticos, sendo independente; e 

conta com o apoio dos professores para supervisão de todos os projetos 

realizados pelos alunos. Visa qualificar melhor o acadêmico para o mercado de 

trabalho, melhorar a imagem da Instituição junto à opinião pública, desenvolvendo 

trabalhos para a comunidade de micro, pequenos e médios empresários. 

 
A Empresa Júnior configura-se na solução ideal através de prestação de 

serviços de consultoria em todas as áreas do conhecimento, fornecendo visão 

prática imprescindível para a formação de um profissional habilitado e criativo com 

amplitude de eficácia inquestionável para o Estágio Supervisionado. 

 
De posse de um entendimento concreto das disciplinas o aluno tornar-se-á 

um aprendiz ativo, somando esforços para revitalizar a relação ensino-

aprendizagem universitária e transpor barreiras retrógradas e tradicionais a 

inovação dos métodos empregados pelos docentes. O acadêmico obterá um 

conhecimento mais dinâmico, desenvolvendo autodireção, espírito empreendedor 

e uma visão técnica que lhe possibilitará dialogar com empresários em pé de 

igualdade. 

 
Outra contribuição da Empresa Júnior será a de habituar a sociedade a 

consultar profissionais nas suas áreas de atuação. Ela desempenhará também a 

função de produtora de novas tecnologias e alternativas, constituindo-se em 

importante agente modificadora da comunidade em que está inserida. 
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3. OBJETIVOS 

 
São objetivos da Empresa Júnior: 

a) Oferecer a todos os seus membros condições necessárias para aplicar 

na prática, conhecimentos teóricos relativos à área de formação 

profissional oportunizando o aprimoramento técnico dos acadêmicos, 

promovendo o engajamento na Instituição e servindo à comunidade 

empresarial; 

b) Colocar seus membros em caráter de treinamento técnico-profissional, 

visando a integrá-los ao mercado de trabalho; 

c) Possibilitar o aperfeiçoamento do espírito crítico e analítico dos 

acadêmicos; 

d) Incentivar e valorizar o espírito empreendedor, negociador e abrir 

espaços a novas lideranças; 

e) Proporcionar vivências práticas complementando a formação teórica 

dos acadêmicos; 

f) Realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos 

específicos inseridos em sua área de atuação; 

g) Oferecer às micro, pequenas e médias empresas um trabalho de 

qualidade a preços acessíveis; 

h) Assessorar a implantação de soluções indicadas para os problemas 

diagnosticados; 

i) Estimular a mudança comportamental nas organizações para que 

obtenham qualidade e eficácia; 

j) Proporcionar aos membros o amadurecimento profissional e o 

aprimoramento de suas relações sociais através de eventos que visem 

ao treinamento, à capacitação e à reciclagem de profissionais em suas 

áreas de atuação; 

k) Descobrir novos talentos; 

l) Aprimorar todas as potencialidades inerentes a cada acadêmico, 

respeitando-o como ser humano capaz de contribuir de maneira 

significativa para a comunidade; 

m) Valorizar o corpo discente e docente, para obter uma Instituição forte e 
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respeitada no mercado de trabalho; 

n) Promover e difundir o conhecimento através do intercâmbio com outras 

associações similares no Brasil e no exterior; 

o) Desenvolver trabalhos de pesquisa e extensão junto ao empresariado; 

p) Promover a busca do autoconhecimento orientado; 

q) Intensificar o relacionamento Empresa/Escola/Comunidade. 

 
4. ESTRUTURA 

 
4.1. Organograma 

 

 Assembléia Geral  

    

    

 Conselho Diretor   Conselho Fiscal  

    

    

 Diretoria Executiva  

    

 D. P.  

    

      

 D. A.  D. F.  D. M.  D.T.O

. 

 D.R.P  

 

 D. P. - Diretoria Presidência 

 D. A. - Diretoria Administrativa 

 D. F. - Diretoria Financeira 

 D. M. - Diretoria de Marketing 

 D. T. O. - Diretoria Técnico-Operacional 

 D. R. P. - Diretoria de Relações Públicas 

 
5. FAIXA DE MERCADO E PROCEDIMENTO DA EMPRESA JÚNIOR 
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As micro, pequenas e médias empresas encontram-se amparadas somente 

pelo SEBRAE, pelo fato de não poderem recorrer às grandes consultorias haja 

vista os caros honorários cobrados. A Empresa Júnior ofertará serviços de 

qualidade a preços acessíveis, percebendo seus membros horas técnicas entre 

três e cinco vezes abaixo do preço de mercado e não objetivando o lucro. 

Destarte, um nicho de mercado ficará assegurado. 

 
Os projetos elaborados pela Empresa Júnior envolverão acadêmicos e 

professor orientador por área de atuação. Os componentes de cada grupo 

consultor serão elencados através de seleção criteriosa. A Empresa Júnior 

manterá um banco de dados com informações de todos os alunos e professores. 

Esse banco permitirá a alocação precisa de membros. 

 
6. ÁREAS DE ATUAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR 

 Inicialmente, serão as seguintes as áreas de atuação da Empresa Júnior: 

  
 Análise de mercados; 

 Estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira; 

 Programas de qualidade total; 

 Organização de sistemas e métodos; 

 Desenvolvimento de novos produtos; 

 Estudos de tendências e projeções; 

 Assessoria, planos e ações de marketing; 

 Diretrizes de negócios; 

 Diagnósticos empresariais e de situação; 

 Planejamento estratégico; 

 Análise e elaboração de pré-projetos e projetos; 

 Projetos de recuperação econômica, administrativa e empresarial; 

 Análise de viabilidade técnica, econômica e financeira; 

 Estudo de concorrência/demanda; 

 Estudos de mercados para orientação de investimentos; 

 Administração financeira das empresas e projetos; 

 Análise de estruturas e diagnósticos; 
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 Consultoria de tipo “Team Building”; 

 Marketing, O&M e recursos humanos; 

 Elaboração de manuais; 

 Terceirização. 

 
Os campos de trabalho acima especificados têm como propósito oferecer 

dimensionamento mais preciso dos nichos da vida empresarial onde a Empresa 

Júnior pretende operar e também determinar relativamente bem o alcance das 

atividades desenvolvidas. Obviamente, apenas algumas áreas foram 

enumeradas, tendo-se em vista a complexidade de um detalhamento, pois nosso 

objetivo é atingir todas as áreas do conhecimento existentes na Universidade, a 

saber: Contabilidade, Comércio Exterior, Agronomia, Educação, Enfermagem, 

Segurança Pública e outros. 

* No projeto pedagógico de cada área do conhecimento e/ou curso 

constará as propostas/demandas a serem operacionalizados através da Empresa 

Júnior após aprovação.  

 
7. RECURSOS NECESSÁRIOS 

7.1 Espaço Físico: 

 
Um escritório fisicamente bem estruturado colabora na apresentação de 

um aspecto de profissionalismo, mostrando ao cliente desde o mais tenro contato 

a qualidade de tudo executado pela Empresa Júnior. 

 
7.2 Recursos Materiais: 

 
 Permanente: mesas, cadeiras, mesa para microcomputador, mesa para 

impressora, cestos de lixo, arquivo de aço, estante de aço, elementos 

de impressão, máquina de calcular de mesa, microcomputador, 

impressora, noobreak, estabilizador, softwares (processador de texto, 

planilha eletrônica, banco de dados, etc.), linha ou ramal telefônico, 

aparelhos de telefone, condicionadores de ar, grampeador, perfurador, 

divisórias, cortinas, carpetes e outros. 
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 De Consumo: papel chamex, bobinas para máquina de calcular, 

canetas, lapiseiras, borrachas, almofadas para carimbo, tinta para 

almofadas, réguas, clipes, grampos para grampeador, grampos trilho, 

papel carbono, pastas suspensas, pastas AZ de tombo largo e estreito, 

corretivos líquido, canetas destaca texto, envelopes, saco, etiquetas 

gomadas, papel timbrado, pastas com orelhas timbradas, envelopes 

timbrados, envelopes saco timbrados, blocos de nota fiscal, caixas de 

disquetes 3”1/2 e 5”1/4, caixas de formulários contínuos de 80 e 132 

colunas, fitas para impressora, carimbos e outros. 

 
As especificações dos materiais constam das planilhas de orçamento. 

 
7.3 Recursos Humanos: 

 
 Professores de todos os cursos oferecidos pela Universidade Estadual 

de Roraima – UERR atuarão como orientadores dos projetos; 

 Um assessor jurídico: Orientação nos trâmites legais e no cumprimento 

das leis; 

 Um psicólogo: Elaboração, aplicação e interpretação de testes 

psicológicos, visando o aprimoramento da seleção de participantes dos 

projetos. 

 Cinco servidores: Atendimento ao público e prestação de serviços 

internos. 

 Serviços Diversos: impressão e material gráfico, confecção de 

carimbos, xerox, serviços na área de informática, limpeza e 

manutenção. 

 

 

 

 

 

8. PLANILHA DE ORÇAMENTO 
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8.1 Estimativa Global a ser discutida 

 
 
9. ETAPAS DE CRIAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR 

 
1° Passo: Mobilização do grupo de alunos 

 
É necessário reunião de um grupo restrito de alunos, com espírito 

empreendedor e capacidade de realização, que interessados na integração 

empresa/escola, busquem informações sobre a forma de gerenciamento de uma 

Empresa Júnior, como regularizá-la, como convidar pessoas a participarem desse 

movimento e a partir disso, elaborarem um projeto de criação de Empresa Júnior, 

adequado à sua realidade, a ser apresentado à Reitoria da Universidade, ao 

Corpo Docente e ao Corpo Discente. 

 
É necessário um número adequado de membros, aproximadamente 20, 

(por volta de 20), para que se possam preencher os cargos e ter uma equipe para 

a realização das atividades. 

 
2° Passo: Planejamento, Cronograma e Organograma 

 
O profissionalismo exigido para a criação de Empresa Júnior se manifesta 

primeiramente na elaboração de planejamento. A realização de reuniões 

periódicas, com dia, local e horário fixos é importante para a discussão do projeto 

Empresa Júnior, e para que os alunos interessados possam participar, sem 

qualquer distinção. 

 
A elaboração do Estatuto é uma ferramenta básica para a estruturação e o 

posterior bom funcionamento de uma Empresa Júnior.  

O organograma deve estar adaptado às necessidades da Universidade. A 

participação dos Diretores em projetos de consultoria é importante para o futuro 

desenvolvimento da Empresa.   No entanto, essa participação, deve ser discutida 

entre os diretores, para que a gestão da empresa não fique debilitada por falta de 

tempo dos mesmos. 
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3° Passo: Registro jurídico e isenção fiscal 

 
Pelo Estatuto das Empresas Juniores, as mesmas apresentam 

juridicamente, o caráter de "associação civil sem fins lucrativos". Portanto, como 

toda entidade civil, a Empresa Júnior deve ser registrada no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas e não na Junta Comercial. Para registrar, são necessários: 

 
1) Estatuto assinado pelo Diretor Presidente com firma reconhecida, no 

mínimo em 2 (duas) vias e assinatura de todos os outros diretores. 

2) No estatuto deve constar o visto de um advogado, com o número da 

OAB. 

3) Ata da eleição da primeira diretoria e fundação da entidade, assinada 

pelo presidente e secretário da Assembléia. 

4) Qualificação completa de toda a diretoria (nome, RG, CPF, estado civil, 

endereço, nacionalidade, profissão), assinada por todos em duas vias. 

5) Requerimento assinado pelo Diretor Presidente com firma reconhecida, 

pedindo registro da Empresa Júnior. 

6) Duas cópias do diário oficial, depois de dar entrada no cartório, o 

extrato da ata de fundação da entidade e eleição da primeira diretoria. 

 
No Estatuto, obrigatoriamente, devem constar: 

 
1) Denominação, fundo social (quando houver), os fins, a sede, bem como 

o seu tempo de duração. 

2) Como a sociedade deve ser administrada e representada ativa e 

passivamente, judicial e extra-judicialmente. 

3) Se o estatuto pode ser alterado e de que forma. 

 
4) Se os membros respondem ou não, subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais. 

5) As condições de extinção e, nesse caso, o fim de seu patrimônio. 

 
Após o registro, deve-se tirar o CGC na Receita Federal, a Inscrição 

Municipal. A inscrição Municipal é necessária para que se possa emitir nota fiscal. 
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Depois de registrado o estatuto, a Empresa Júnior deve procurar a agência da 

Receita Federal e pedir uma declaração de isenção de Imposto de Renda. 

Aconselha-se que busquem informações para isenção até mesmo antes do 

registro do Estatuto. Para se conseguir a isenção do ISS um dos caminhos é 

através da Câmara de Vereadores, alegando ser uma associação sem fins 

lucrativos gerida por estudantes. 

 

 4° Passo: Infra-estrutura necessária para a criação de Empresa Júnior 

 
Ao apresentar o projeto da Empresa Júnior à Reitoria da Universidade, 

pleiteia-se a cessão de espaços físicos dentro da Universidade, contendo mesas 

e cadeiras, um ramal telefônico e um computador. É importante ressaltar que, 

devido ao ótimo conceito atingido pela Empresa Júnior, a Universidade deve 

salientar a existência de Empresa Júnior em seu meio ao fazer sua divulgação. 

 
5° Passo: Funcionamento dos projetos de consultoria 

 
O contato inicial com o cliente pode ser de duas formas: pessoalmente ou 

por telefone. A partir desse contato já se faz um levantamento de dados para se 

ter uma idéia da área de atuação do projeto e se é interesse da Empresa Júnior 

assumi-lo. Se tudo der certo, marca-se a primeira reunião, feita geralmente pelo 

diretor de projetos em conjunto com um possível componente da equipe de 

trabalho do projeto. Nessa fase, faz-se um pré-diagnóstico, entrevistando o gestor 

da empresa ou o contato de forma a levantar o maior número possível de 

informações, buscando saber as perspectivas do cliente, seus problemas, ânsias, 

apreensões, expectativas e dificuldades.  

 
A seguir a Empresa Júnior organiza a equipe de trabalho de preferência 

heterogênea (pessoas experientes com pessoas menos experientes, a fim de se 

fazer um treinamento), contata o professor, elabora uma proposta (com objetivos 

propostos, metodologia e, principalmente, orçamento) e numa segunda reunião 

apresenta-a. Se aceita, inicia-se o trabalho. 
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É importante salientar que só consta da proposta o total de horas técnicas 

necessárias para cada fase e a relação de despesas. Quando a proposta é aceita 

converte-se para contrato. A proposta deve conter os seguintes itens: o objetivo 

do trabalho, a metodologia, a equipe, o prazo de entrega, o cronograma, as 

formas de pagamento possíveis e o prazo de validade da proposta. 

 
O custo de um serviço de consultoria é calculado com base no número de 

horas técnicas, no custo das despesas com alimentação, transporte, editoração, 

encadernação, etc. O preço da hora é abaixo do preço de mercado, cabe à 

Empresa Júnior ponderar o melhor valor e o mais adequado para a região. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


