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RESUMO 

Desenvolver a Empresa Júnior do curso de Engenharia Agronômica traz a 
possibilidade dos acadêmicos saírem melhores preparados profissionalmente e 
pessoalmente para o mercado de trabalho. O objetivo deste trabalho foi implantar 
uma Empresa Júnior dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do 
Sul. As atividades realizadas pela equipe do projeto de criação da Empresa Júnior 
foram orientadas e supervisionadas pela Coordenação Geral de Extensão (CGEX) e 
pela Federação das Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina (FEJESC). O 
trabalho apresentou como principais resultados a elaboração do nome da empresa, 
Estatuto Social e Regimento Interno. 
 
 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A proposta inédita deste projeto no IFC Campus Santa Rosa do Sul fomenta a 

ideia de criação de uma Empresa Júnior. Este projeto visa oferecer soluções 

agrícolas, através da técnica e talento dos alunos, maximizando as atividades dos 

agricultores, contribuindo especialmente para o desenvolvimento sustentável da 

sociedade e economia do Extremo Sul Catarinense e Litoral Norte Gaúcho. A 

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

finalidades educacionais, criada, constituída e gerida exclusivamente por alunos 

regularmente matriculados no curso de Engenharia Agronômica. É um Projeto de 

Extensão das Universidades e Institutos Federais, prestando serviços de qualidade e 

com custo abaixo do que se encontra no mercado, para agricultores, associações, 

cooperativas, micro e pequenas empresas.  

As atividades desenvolvidas pela Empresa Júnior são orientadas e 

supervisionadas por professores e técnicos administrativos, mas têm gestão 

autônoma em relação à direção da Instituição, centro acadêmico ou qualquer outra 

entidade estudantil. Assim, por meio da vivência empresarial, os acadêmicos 



 

 

adquirem competências fundamentais para sua qualificação acadêmica e 

profissional (FEJESC 2016), pois é um movimento que possui uma grande 

representatividade e importância para as instituições de ensino superior, para o 

mercado e para o país, ou seja, com a implementação deste projeto tanto quanto a 

instituição como o curso terão maior visibilidade e importância para a região, 

trazendo oportunidades aos alunos e consequentemente ao próprio IFC Campus 

Santa Rosa do Sul. 

Este trabalho teve como objetivo implantar uma Empresa Júnior dentro do 

Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, e principalmente a criação 

de um grupo formado por alunos, professores e técnicos administrativos, assim 

desenvolvendo o espírito empreendedor entre os alunos do curso de Engenharia 

Agronômica. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto iniciou em agosto de 2016 através da iniciativa de acadêmicos do 

curso de Engenharia Agronômica. Inicialmente obteve apoio e orientação da 

Coordenação Geral de Extensão (CGEX) para composição de uma equipe de alunos, 

professores e técnicos para colaboração e suporte no processo de criação e 

funcionamento da Empresa Júnior. No decorrer deste processo, a equipe obteve 

suporte e apoio da Federação das Empresas Juniores do Estado de Santa Catarina 

(FEJESC) e da Pró-reitoria de Extensão (PROEX) do IFC. A FEJESC inicialmente 

apresentou os caminhos para que o grupo de gestão da Empresa Júnior 

desenvolvesse o espírito empreendedor.  

Conforme a Resolução Nº 008 – CONSUPER/2015, o processo de criação de 

uma Empresa Júnior deverá ser submetido à aprovação do colegiado do curso, ao 

qual se encontram vinculado os alunos. Após o parecer favorável emitido pelo 

colegiado do curso, o processo de criação da Empresa Júnior deverá ser 

encaminhado para apreciação do Conselho do Campus (CONCAMPUS). E caberá 

ao Diretor-geral a emissão de portaria autorizando a criação da Empresa Júnior.  



 

 

Após a emissão da portaria pela direção geral, o processo de criação da 

Empresa Júnior será enviado juntamente com a documentação elaborada para que 

a reitoria avalie todo o processo. Os requisitos específicos para qualificação da 

Empresa Júnior são o registro em cartório do estatuto social e da ata de fundação e 

o registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, 

para obtenção de CNPJ próprio. Estes requisitos deverão ser verificados pela 

Coordenação Geral de Extensão do Campus Santa Rosa do Sul, e a formalização 

da qualificação da Empresa Júnior será efetuada mediante portaria emitida pela 

Reitora do Instituto Federal Catarinense.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A proposta de criação da Empresa Júnior foi aprovada em duas instâncias 

dentro da Instituição, primeiramente no colegiado de Curso, e posteriormente 

aprovada no Conselho do Campus (CONCAMPUS), de acordo com a resolução Nº 

008 - CONSUPER/2015 que Dispõe sobre as Normas para criação e funcionamento 

de Empresas Juniores no âmbito do IFC.  

Por meio de reuniões e discussões a equipe buscou definir os futuros serviços 

a serem prestados pela empresa, os métodos de negócios, elaboração do nome da 

empresa, Estatuto Social, Regimento Interno, missão, visão, valores e objetivos. A 

denominação “Safra Júnior” foi escolhida entre os alunos para ser o nome da 

empresa júnior do cursos de Engenharia Agronômica do Campus Santa Rosa do 

Sul. 

A Safra Júnior será regularizada como uma pessoa jurídica de direito privado 

na forma de associação civil, sem fins lucrativos e apartidária. A FEJESC foi de 

extrema importância para construção do Estatuto Social e Regimento Interno, pois a 

federação apresentou suporte à equipe do projeto, para que os documentos fossem 

adequados à realidade da Safra Júnior. A Elaboração do regimento interno foi um 

processo lento, foram necessárias diversas reuniões de equipe para a melhor 

adequação da realidade da Safra Júnior, e principalmente para atender todos os 



 

 

requisitos obrigatórios estabelecidos pela resolução n° 008 - CONSUPER/2015. 

 

Figura 1:“Fejesc on the road’’                                      Figura 2: Logo Brasil Júnior                                

Fonte: Do autor                                                           Fonte: Brasil Júnior  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÔES 

 

O projeto de criação de uma Empresa Júnior fez com que os alunos 

envolvidos aprendessem muito sobre o Movimento Empresa Júnior e sobre a 

trajetória inédita de criação de uma Empresa Júnior no IFC Campus Santa Rosa do 

Sul. A proposta de criação através do desenvolvimento do projeto de extensão, de 

forma voluntária, obteve como resultados a elaboração do Estatuto Social e 

Regimento Interno, sendo que estes documentos são obrigatórios para a criação da 

empresa júnior. A proposta de criação da Safra Júnior foi estreitamente reconhecida 

e aprovada pela instituição de ensino. Espera-se que a partir do primeiro trimestre 

de ano de 2018 a Safra Júnior esteja instituída de acordo com suas obrigações 

jurídicas, federada na FEJESC e em pleno funcionamento. 
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