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Apresentação 

 
Prezado Candidato, a produção deste manual teve a intenção de servir 

como material de apoio a você que se inscreveu no processo seletivo da ECAPE-

Consultoria Agronômica. Buscamos mediante este, fornecer informações a 

cerca da história da Empresa Junior e sua atual estrutura. 

 

Além disso, alguns conhecimentos referentes ao Movimento Empresa 

Júnior (MEJ) e suas instâncias. Lembramos também que, no final deste manual 

existe um cronograma e algumas orientações essenciais referentes ao processo 

seletivo. 

Leia atentamente e esteja preparado desde já!



 

 

Introdução 

Empresa Júnior é a união de alunos matriculados em cursos de 

graduação em instituições de ensino superior, organizados em uma associação 

civil, sem fins lucrativos com o intuito de realizar projetos e serviços que 

contribuam para o desenvolvimento do país e de formar profissionais 

capacitados e comprometidos com esse objetivo. 

O objetivo primeiro das empresas juniores é desenvolver 

profissionalmente as pessoas que compõem o seu quadro por meio da vivência 

empresarial, realizando projetos e serviços na área de atuação do(s) curso(s) de 

graduação ao(s) qual (is) a empresa júnior for vinculada, sendo estes projetos e 

serviços de alta qualidade de baixo custo ao mercado. 

Dessa forma, além de atingir seu próprio objetivo, as EJs contribuem para 

o desenvolvimento do empreendedorismo em sua região. E em alta escala, o 

Movimento das Empresas Juniores (MEJ) contribui com uma importante parcela 

no desenvolvimento empresarial e econômico do país. 

O conceito de Empresa Junior, surgiu na ESSEC (L'Ecole Supérieure des 

Sciences Economiques et Commerciales de Paris), na França, em 1967, com a 

criação da primeira EJ: a “Junior-Entreprise”. Essa empresa surgiu a partir da 

necessidade identificada por alunos de complementarem os seus 

conhecimentos, através da aplicação prática da teoria, sendo que, o objetivo 

mais circunscrito era realizar estudos de mercado ou enquetes comerciais nas 

empresas. O conceito de EJ difundiu-se pela França e em 1967, com mais de 20 

empresas fundadas foi criada a Confederação Francesa de EJs. Em 1986, após 

consolidação do modelo francês, o conceito começou a difundir-se pelo restante 

da Europa, onde encontrou novos formatos e ocasionou, em 1990, a criação da 

Confederação Européia de Empresas Juniores, a JADE (Junior Association for 

Development in Europe). 



 
 
 
 

 

No Brasil, o conceito de Empresa Júnior chegou em 1987, e em 1989 foi 

criada a Júnior GV, na Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas, sendo a primeira EJ brasileira. Em 1990, existiam sete empresas, 

que se uniram para fundar a FEJESP (Federação das Empresas Juniores do 

Estado de São Paulo). Em 1993, foi realizado o primeiro Encontro Nacional de 

Empresas Juniores (ENEJ) e a partir de então, diversas Federações foram 

criadas. Em 1994, o conceito de EJ se difundiu tanto no Brasil, que atingiu o 

nível médio-profissionalizante, com a criação da Agrotec Júnior Consultoria na 

Escola Agrotécnica Federal de Barbacena (Barbacena-MG). 

Atualmente, após vinte anos no país, o Movimento Empresa Júnior (MEJ) 

cresceu, profissionalizou-se e amadureceu. Hoje, são mais de 27.000 

universitários espalhados em cerca de 1200 empresas juniores e realizando mais 

de 2.000 projetos por ano. Para representar as EJ’s confederadas em todas as 

esferas, foi fundada no XI ENEJ, em agosto de 2003, a Brasil Júnior. 

A Brasil Júnior, ou Confederação Brasileira de Empresas Juniores, é a 

instância representativa do Movimento Empresa Júnior do Brasil e é uma pessoa 

jurídica de direito privado, associação civil, sem fins econômicos, com sede e 

foro na cidade de Brasília, Distrito Federal. A Estrutura da Brasil Júnior é 

composta da seguinte forma: A Assembléia Geral, constituída pelos presidentes 

de cada Empresa Junior confederada, é o órgão soberano da Brasil Júnior. O 

Conselho Estratégico é o órgão representativo da Brasil Júnior, e é composto 

por 02 representantes de cada Federação confederada, sendo as Empresas 

Juniores do Rio Grande do Sul representadas pela Federação de Empresas 

Juniores do Estado do Rio Grande do Sul – FEJERS. Na universidade foi criado 

o Conselho de Representantes da Empresas Juniores da UFPel (CREJ/UFPel), 

operando desde 01 de março de 2012. 

Para um aluno de graduação fazer parte de uma Empresa Júnior pode ser 

um grande diferencial na inserção deste no mercado de trabalho, uma vez que a 

EJ antecipa a prática empresarial e técnica, colocando o aluno em situações 

reais, motivando-o a estudar e tomar decisões adequadas a cada situação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A ECAPE 

A ECAPE-Consultoria Agronômica é a Empresa Júnior do curso de 

Agronomia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel, fundada em 2014 com a 

finalidade de oferecer conhecimento e capacitação prática aos alunos da 

graduação e prestar serviços de qualidade a um preço abaixo do mercado aos 

produtores de todo o Brasil. 

Somos uma associação civil, sem fins econômicos e com fins educacionais, criada e 
composta por alunos de graduação e orientados por renomados professores, 
mestres e doutores especializados na área de atuação. 

No atual mercado de trabalho, encontramos um cenário de alta 

competitividade entre profissionais, em todas as áreas de atuação, exigindo, 

dessa forma, uma maior capacitação, e em muitos dos casos, experiência 

prática. Esta última em muito dos casos é fator limitante, o que faz com que 

profissionais recém-formados tenham um campo de atuação restrito e uma 

difícil inserção no mercado de trabalho. Dessa forma a Empresa Júnior surge 

como alternativa viável de proporcionar ao estudante experiência profissional 

prática mesmo antes de concluir sua formação. 

Além da experiência, uma EJ contribui na formação pessoal e profissional 

do aluno por meio de: valorização do curso; treinamento em ambiente 

empresarial, simulando situações inerentes a uma empresa qualquer; trabalho 

em grupo, práticas oratórias; gerar reconhecimento no mercado de trabalho, 

dentre outras vantagens. 



 
 
 
 
 

Objetivos 

• Desenvolver projetos de consultoria de qualidade na área agrícola e pecuária; 

• Propiciar o desenvolvimento técnico e interpessoal dos alunos, tais como: 

capacidade de gerenciamento, oratória, liderança, empreendedorismo, pro 

atividade entre outros. 

• Funcionar como elo entre a sociedade e o meio-acadêmico. 

Complementando, dessa forma, a missão da Universidade, de desenvolver 

benefícios para o ambiente na qual ela se insere. 

• Contribuir com a sociedade, através de prestação de serviços, 

proporcionando ao micro, pequeno e médio empresário especialmente, um 

trabalho de qualidade a preços acessíveis; 

• Proporcionar ao estudante aplicação prática de conhecimentos teóricos, 

relativos à área de formação profissional específica; 

• Desenvolver o espírito crítico, analítico e empreendedor do aluno; 

• Intensificar o relacionamento empresa-universidade; 

• Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado, colocando-os em 

contato direto com o seu mercado de trabalho; 

• Proporcionar publicidade à Universidade. 

• Praticar a responsabilidade social corporativa, através do voluntariado. 

• Viabilizar o desenvolvimento econômico local. 
 
 

Missão 

“Aprimorar a formação acadêmica, cultural e social dos alunos da Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel - UFPel mediante a prestação de serviços em 

consultoria no ramo do Agronegócio com alto profissionalismo e qualidade aos 

nossos clientes antecipando a realidade empresarial aos juniores.” 

 
 

Visão 

“Tornar-se regionalmente reconhecida como a melhor empresa Junior em 

consultoria agronômica e Planejamento estratégico devido aos serviços de 

qualidade prestados, além de referência no preparo de profissionais ao mercado 

de trabalho.” 



 
 
 
 
 

Valores 

• Comprometimento; 

• Ética; 

• Empreendedorismo; 

• Profissionalismo; 

• Responsabilidade Social; 

• Trabalho em Equipe; 

• Integridade; 

• Movidos pelo aprendizado; 

• Paixão; 
 
 

A Empresa 

Diretoria da Presidência 

É o órgão soberano e representativo da empresa , devendo o diretor-

presidente zelar pela imagem e o pelo nome da empresa. A diretoria da 

Presidência se incumbirá de coordenar a Diretoria Executiva, assinar, 

conjuntamente com o (a) diretor (a) Administrativo- Financeiro, cheques e 

documentos constitutivos de obrigações; assinar, os editais de convocação das 

Assembleias dos Conselhos; convocar e presidir as reuniões da Diretoria 

Executiva e as Assembleias; apresentar à última Assembleia Ordinária do ano 

civil, em nome da Diretoria, o relatório anual e as prestações de contas relativas 

ao exercício anterior; apresentar à primeira Assembleia Ordinária do ano civil os 

planos de trabalho e programas para os futuros exercícios; Buscar 

constantemente formas de parcerias e melhorias para a empresa. 

 

 
Diretoria de Marketing 

Tem a função de buscar constantemente estratégias e elaborar projetos 

que visem à promoção da marca ECAPE-Consultoria Agronômica, tanto dentro 

da UFPel como fora; promover uma inter-relação sócio-comercial entre ECAPE-

Consultoria Agronômica e o potencial mercado consumidor de nossos serviços; 

promover cursos, mini-cursos, palestras etc. que possam beneficiar tanto os 

membros da empresa como também os alunos da instituição; buscar patrocínio 

e parcerias; projetar e desenvolver campanhas publicitárias; realizar pesquisas 

mercadológicas que visem conhecer aspectos de interesse da empresa. 



 
 

Diretoria de Projetos e Qualidade 

Tem a função de elaborar, programar e fiscalizar a condução dos projetos 

desenvolvidos pela empresa, garantindo a realização de todo o escopo previsto, 

o cumprimento dos prazos e custos previamente determinados e a padronização 

de ações; viabilizar a execução dos projetos junto aos coordenadores e ao 

Diretor Administrativo- Financeiro; planejar e solicitar a demanda de membros 

nos projetos; elaborar e fiscalizar Comissões de membros consultores para a 

realização de projetos; fiscalizar e elaborar planos para a padronização de ações 

no ambiente de trabalho e frequência nas reuniões gerais; prezar pela limpeza 

dos estabelecimentos de trabalho; elaborar e/ou renovar o  Regulamento Interno, 

sempre que se fizer necessário; identificar problemas administrativos e de 

execuções de trabalhos, estudando possíveis soluções; promover a melhoria 

contínua dos serviços prestados pela ECAPE-Consultoria Agronômica; 

documentar processos internos e de execução de projetos. 

 

Diretoria de Gestão de Pessoas 

Tem a função de coordenar a elaboração e execução de Processo Seletivo 

de novos membros; cadastrar legalmente todos os membros da ECAPE-

Consultoria Agronômica; elaborar estrategicamente atividades que fortaleçam e 

motivem o trabalho do membro júnior; buscar ferramentas que visem manter um 

bom relacionamento entre os membros; atentar às necessidades de membros 

em projetos e redistribuir os membros de forma a suprir a demanda. 

 

Diretoria Administrativa Financeira 

São funções substanciais do Diretor Administrativo-Financeiro: substituir 

o Presidente ou algum Diretor, na falta deste, para fins administrativos, fiscais e 

de assuntos externos; elaborar as ATAS das Reuniões Gerais e Executivas, e 

Assembleias Ordinárias e Extraordinárias; manter o Livro de Protocolos de 

documentos organizado, atualizado e ao alcance de eventuais consultas; 

controlar e cadastrar o patrimônio da ECAPE-Consultoria Agronômica, 

renovando-o sempre que necessário; realizar balanços financeiros 

mensalmente; fechar o Livro de Caixa anualmente e prestar contas do exercício 

anterior à Diretoria Executiva; analisar e emitir parecer acerca da viabilidade 

orçamentária de projetos em todas as esferas da empresa; elaborar e fechar 

contratos com clientes; quitar dívidas e impostos em tempo hábil. 



 
 
Processo Seletivo 

 
 

Triagem e Dinâmica 

O principal objetivo é selecionar os participantes que apresentarem um perfil 

o mais próximo possível do desejado. 

 

Entrevista 

As entrevistas são individuais e realizadas por membros da ECAPE-

Consultoria UFPel, sendo esta a última etapa do Processo Seletivo. 

Os participantes que chegarem a esta etapa devem ficar atentos em qual 

dia será realizada a sua entrevista, pois esta etapa será dividida de um a três 

dias. (Conforme decidido pela comissão organizadora) 

 
 

Processo Trainee 

O Programa Trainee é o período em que serão realizados diversos 

treinamentos, rodízios nas diretorias, com o objetivo de capacitar os candidatos 

e os apresentar a algumas práticas internas da empresa. Leia com atenção o 

Edital, para que não haja nenhuma dúvida durante a seletiva. Gostaríamos 

também de lembrar que todo o Processo Seletivo é composto por etapas formais 

e eliminatórias, por isso você deve se atentar ao vestuário e ao comportamento 

durante as atividades. 

 

 

 

 

E não se esqueça, seja você a mudança que você quer ver  

no mundo! 

Agradecemos a sua escolha e desejamos boa sorte, 

 
 
 
 

Diretoria da Presidência ECAPE-Consultoria Agronômica – Gestão 
2019/1 


