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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E COMUNIDADE


FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROGRAMA DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 95654.407.13881.07102011

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: EMPRESA JUNIOR NA UDESC-CPLAN: ESTRATÉGIAS PARA
IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO

      Coordenador: Pio Campos Filho / Docente

      Tipo  da Ação: Programa

      Ações Vinculadas: Não existem ações vinculadas

      Edital: EDITAL PAEX 002/2011

      Faixa de Valor: Faixa Unica de R$ 0,00 a R$ 800.000,00

      Instituição: UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

      Unidade Geral: CEPLAN/PROEX - Centro de Ensino do Planalto Norte

      Unidade de Origem: DTI - Departamento de Tecnologia Industrial

      Início Previsto: 01/03/2012

      Término Previsto: 31/12/2012

      Possui Recurso Financeiro: Sim

      Gestor: Pio Campos Filho / Docente

      Órgão Financeiro: Conta Única

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 240 horas

      Justificativa da Carga Horária: 

      Periodicidade: Anual
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      A Ação é Curricular? Sim

      Abrangência: Nacional

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Dois projetos serão realizados na UDESC-CEPLAN, e o terceiro em
quatro municipios

      Período de Realização: O desenvolvimento do programa será de março a dezembro de
2012

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Acadêmicos da UDESC-CEPLAN, alunos de ensino médio

      Nº Estimado de Público: 210

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 4 200 0 1 0 205

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 5 5

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 4 200 0 1 5 210

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

25 SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

SDR Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

Autorização para a realização

de palestras nas escolas de

ensino médio

NÚCLEO REGIONAL

DE EDUCAÇÃO - SUL
NRE Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual

Autorização para realização

de palestras nas escolas de

três municípios do Paraná
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1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Engenharias » Engenharia de Produção » Pesquisa Operacional

      Área Temática Principal: Trabalho

      Área Temática Secundária: Tecnologia e Produção

      Linha de Extensão: Gestão informacional

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

Este programa foi elaborado com o fito de atender aos acadêmicos da UDESC-CEPLAN, contemplando os
dois cursos existentes (Engenharia Mecânica Industrial e, Bacharelado em Sistemas de Informação)
através da sondagem para a constituição de uma Empresa Júnior nos moldes do que preconiza a UDESC,
partindo de experiências , como pro exemplo da existente na ESAG. O programa contempla no seu bojo
três projetos, todos elaborados e conectados à missão de desenvolvimento de um trabalho visando a
instalação de uma Empresa Júnior. Os referidos projetos, são respectivamente: A criação de uma
Empresa Júnior, Criação de um banco de dados visando aproximar a UDESC-CEPLAN das  empresas da
região e, empreendendorismo juvenil, elaborado com o fito de, além de divulgar a UDESC no entorno
regional do sul do Paraná e norte de SantaCatarina, apresentar aos alunos de ensino médio - 3a séries,
diferentes situações de aprendizagem através de palestras e oficinas sobre empreendendorismo para
auxiliá-los a adentrarem no mercado de trabalho, através de vocações.

       Palavras-Chave:

empresa júnior, empreendendorismo, trabalho

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

- Criação de uma empresa júnior
- Trabalhos sobre empreendendorismo
criação de banco de dados - link com empresas visando o fornecimento de Cv de acadêmicos para
estágios e trabalho
- Consultoria para empresas

      1.6.1 Justificativa

Com o crescimento do curso de Engenharia Mecânica Industrial na UDESC-CEPLAN, através de novas
turmas, urge a a necessidade de oportunizar aos acadêmicos uma forma de adentrarem no mercado de
trabalho, além de oportunidades de estágios remunerados através da implantação de uma Empresa
Júnior. que é uma associação civil, sem fins econômicos, constituída e gerida exclusivamente por alunos
de graduação de estabelecimentos de ensino superior, que presta serviços e desenvolve projetos para
empresas, entidades e sociedade em geral, nas suas áreas de atuação, sob a orientação de professores e
profissionais especializados. As EJ, além disso, apresentam-se como uma solução para micro e pequenas
empresas com problemas de gestão, além de serem incubadoras de talentos. As pequenas empresas
devem estar cada vez mais organizadas a fim de alcançarem um desenvolvimento de uma forma
organizada e competitiva de forma que não tenham prejuízos com falta de controle e organização por
conta do crescimento descontrolado do seu empreendimento. Convém ressaltar que,  há muito a ser
mostrado sobre as empresas juniores e suas potencialidades. Assim, ao iniciar um trabalho visando a
implantação de um empresa júnior na UDESC-CEPLAN, a criação de um banco de dados e um trabalho
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sobre empreendedorismos para acadêmicos de ensino médio e ensino superior, a EJ, estará cumprindo
um de seus papeis sociais. Esse mecanismo é uma excelente solução para todos, seja para o aluno que
ao ser graduado já tem uma bagagem de experiência importante, seja para o micro e médio empresário
que pode contratar consultoria com menor custo, seja para a sociedade que pode contar com melhores
serviços e produtos e uma economia mais sólida.
Além disso, ao criar uma EJ, coloca-se em prática uma oportunidade ao acadêmico de se preparar para o
campo de atuação da consultoria e assessoria, que vem se mostrando como um campo cada vez mais
promissor e estimulante de atuação profissional os vários ramos e  atividades, e que requer determinados
conhecimentos e habilidades. 
Vale salientar que a  Empresa Júnior tende a ser um ambiente propício para o desenvolvimento de
lideranças empresariais e empreendedores, visando sempre à responsabilidade social e trabalhando
valores como a ética, a amizade, o profissionalismo e a inovação

      1.6.2 Fundamentação Teórica

1.1 EMPRESA JÚNIOR
A empresa júnior surge no mundo no final dos anos de 1980, e no Brasil no início dos anos de 1990,
segundo dados da REDE BRASIL, a Federação das Empresas Juniores do Brasil
Segundo a Wikipédia (2011), As empresas juniores são criadas por alunos de graduação ou técnica de
uma instituição de ensino superior ou técnica e deve ser sempre ligada a um ou mais cursos de graduação
ou a cursos Técnicos. A gestão de uma EJ, sigla para Empresa Júnior, é feita pelos próprios alunos. A
empresa júnior não constitui em si uma pessoa jurídica específica. No Brasil as empresas juniores de
forma associada tem buscado um entendimento de que a EJ estaria mais próxima de ser uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_j%C3%BAnior,
acesso em 20 set. 2011). 
Para a Confederação Brasileira de EJ, é importante que:
Artigo 1º - O Conceito Nacional de Empresa Júnior 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.
Parágrafo único – O Conceito Nacional de Empresa Júnior não menciona aspectos determinados na
Legislação Brasileira ou quaisquer outros hierarquicamente superiores a este, os quais deverão ser
integralmente respeitados pelas empresas juniores.
Para resumir, seria  uma organização que esta liga a uma IES (Instituição de Ensino Superior), é gerida
inteiramente por alunos, tanto nos aspectos técnicos de prestação de serviços e projetos, como da gestão
da organização. Os trabalhos técnicos  são supervisionados por professores, desta forma os alunos não
trabalham sozinhos, a 
finalidade principal é estabelecer uma relação entre teoria e prática do processo de ensino e uma melhor
qualificação profissional, não visa lucro e prepara os jovens profissionais para o futuro mercado de
trabalho.
Para Matos (p. 17), “...no conceito de extensão universitária no 
Brasil, nos últimos anos, relaciona-se à idéia de Empresa Júnior [...] uma associação civil sem fins
lucrativos, constituída e gerida por graduandos que compõem desde o corpo diretor até a equipe de
executores de projetos.”
No entender deste autor, a constituição legal é de uma associação civil de interesse público, sem fins
economicos, não se caracterizando como uma ONG mas com finalidades acadêmicas e de prestação de
serviços para a comunidade, o que atende aos objetivo de uma EJ.
a Empresa Júnior deve ser percebida como  um espaço multi-didático-pedagógico, ou seja, não só
prestação de serviços  e qualificação profissional, mas de ensino/aprendizado, extensão, pesquisa e
aprimoramento profissional, mas sim ao espaço de transmissão e difusão de informações e conhecimentos
úteis ao desenvolvimento sustentável da sociedade  como um todo.

1.2 EMPREENDEDORISMO E EMPRESA JÚNIOR
Empreendendor é aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da
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organização
Segundo Moretto Neto (2004), Na sociedade contemporânea, a visão empreendedora é um fator crítico de
sucesso e, nos cursos regulares, esta dimensão nem sempre é trabalhada. Na Empresa Júnior o
participante experimenta o processo e entende as dificuldades de empreender no contexto econômico
nacional.
Os empreeendedores tendem a trazer a cultura do movimento para dentro das suas organizações e que
isso se dá pelo fato de aprenderem a trabalhar por resultados e buscar excelência no que fazem.
A EJ auxilia o empreendedor da seguinte forma:
O estudante assume cargos de gerência e direção, com visão e responsabilidades globais sobre a
empresa
- O contato com micro e pequenos empresários é constante e permite aprender sobre como essas
empresas se organizam na prática
- Os conceitos aprendidos em sala de aula precisam ser adaptados pelos próprios alunos para serem
aplicados na prática
- É necessário desenvolver a rede de contatos e o relacionamento com todos os interessados em potencial
na empresa júnior.
Nesse prisma de análise, é mister afirmar que Embora traga ganhos pessoais para o aluno que pretende
se tornar empreendedor, as empresas juniores não têm a função de atuar como laboratório de projetos ou
de futuros empreendimentos. Flávia lembra que, apesar do título de júnior, são empresas plenamente
estabelecidas que trabalham com projetos.
Para Paiva Jr. e Cordeiro (2002, p. 2), empreendendorismo seria:
(...) consiste no fenômeno da geração de negócio em si, relacionado tanto com criação de uma empresa,
quanto com a expansão de alguma já existente, a exemplo do desenvolvimento de uma unidade de
negócio no contexto da grande corporação (...) voltado para a busca e exploração de oportunidades tende
a acelerar a expansão dos empreendimentos, o progresso tecnológico e a geração de riqueza.
O empreendendor deve der as seguintes características: Disposição a assumir riscos; Autoconfiança; Pró
atividade; Paixão; Senso de oportunidade; Otimismo; Independência; Criatividade; Liderança carismática
e, Habilidade de relacionamento

1.3 BANCO DE DADOS
A EJ  júnior serve para aprender. ou seja, um acadêmico uma ideia de um software, por exemplo. Daí traz
para a EJ e desenvolve em conjunto com outros estudantes para chegar a um produto
A criação de um banco de dados que contemple os curricula vitae de acadêmicos contribui para a
empresas acessarem e tomarem conhecimento dos diferentes perfis acadêmicos no que tange aos
interesses do diversificado mercado de trabalho.
As novas tecnologias da informação estão sendo aplicadas primeiro em antigas tarefas industriais, depois,
gradualmente, gerarão novas atividades, processos e produtos.
GOMES e STEFANO (2008) afirmam que em função das novas demandas das organizações sobre os
indivíduos, como iniciativa, autonomia, criatividade e trabalho em equipe, vários autores têm  considerado
o recrutamento e a seleção como a função mais 
estratégica diretamente relacionada à administração de RH. É através de um processo de seleção que as
organizações podem identificar talentos com potencial para fazer a diferença neste mercado tão
competitivo. Dizem ainda, que o grande desafio atual é a condução do 
processo de contratação, que na maioria das vezes, é falho. A falta de critérios e de instrumentos
adequados é um dos principais motivos deste fracasso, podendo gerar grandes perdas financeiras. Isso
sem falar nos custos que processos de recrutamento e 
seleção mal elaborados podem causar com relação à perda de tempo ou de clientes. Assim  sendo,
recrutar (identificar, captar, encontrar talentos) e selecionar (diferenciar os melhores dentre os
identificados) são, definitivamente, atividades muito complexas e que deveriam 
estar incluídas entre as muitas atividades de cunho estratégico de toda e qualquer organização.
Através do banco de dados da UDESC-CEPLAN-Empresa Júnior, as empresas poderão acessar o portal
e, comunicar-se com os acadêmicos para recrutamento e entrevistas, visando assim oportunizar um
acesso mais rápido ao mercado de trabalho
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      1.6.3 Objetivos

Desenvolver seus membros proporcionando-lhes experiências ímpares ainda na faculdade através da
realização de projetos de consultoria para diversas empresas.
Promover a melhor experiência de mercado aos alunos graduandos da UDESC-CEPLAN
Contribuir para o para o desenvolvimento do empreendedorismo no sul do Paraná e norte de Santa
Catarina
Fomentar o crescimento pessoal e profissional do acadêmico da UDESC-CEPLAN , por meio do
oferecimento de serviços de qualidade e a baixo custo ao mercado.
Ofertar palestras para alunos de ensino médio e superior sobre empreendendorismo.
Criar um banco de dados na web, através da página da UDESC-CEPLAN visando aproximar a empresa
júnior das empresas.
Motivar a  expressiva participação da empresas junior da  UDESC-CEPLAN na prestação de serviços para
organizações do terceiro setor sinalizando uma nova estratégia de formação profissional e de intervenção
e transformação social no entorno regional do sul do Paraná e, norte de Santa Catarina.
Garantir nos espaços institucionais e  agilidade quanto a questão do estágio, e garantir formas de
sustentabilidade da empresa e da remuneração dos consultores/empresários juniores.
Aprimorar os meios de comunicação interna e externa para dirimir a falta de confiança e credibilidade dos
serviços  deste tipo de organização, bem como, melhor divulgar e valorizar a existência da Empresa Júnior
na UDESC-CEPLAN em nível regional.

      1.6.4 Metodologia e Avaliação

O desenvolvimento deste programa será elaborado a partir de diagnósticos, atividades, reuniões, visitas
técnicas, avaliações através de feedbacks constantes sobre os três projetos interligados.
Nesse sentido, o papel da avaliação será permanente e contínuo tanto pelo atores sociais, quanto dos
elaboradores do programa

      1.6.4.1 Conteúdo Programático
      A modalidade da ação de Extensão Universitária é "Programa", não necessitando do preenchimento deste

item no formulário do SIGProj.

      1.6.5 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Em relação ao ensino, vale frisar que as atividades dos bolsistas e voluntários serão monitoradas e
orientados pelo coordenador do programa e colaboradores, que estabeleceram uma relação continua de
teoria e prática quando do planejamento, organização e definição das atividades, bem como, da
elaboração, execução e avaliação de projetos, que serão realizados através de consultorias e assessorias
para as organizações, tanto empresariais como sociais e de movimentos  sociais que solicitarem este tipo
de serviço. 
Em relação a pesquisa, para o desenvolvimento do programa, será necessário realizar, tanto a
organização, técnica como administrativa, os acadêmicos deverão pesquisar, comparar, quais elementos e
características a Empresa Junior necessitará para sua constituição e desenvolvimento, tais como: 
população alvo, tipos de projetos e serviços a serem ofertados,  realidade da região, necessidades, como
melhor divulgar a Empresa Júnior, entre outros. Tais informações e 
conhecimentos, só poderão ser obtidos através da pesquisa e investigação continua, elemento este vital
para a formação do futuro profissional.
Em relação a extensão, é atendido a essência do programa está na  comunidade local e regional, e
decorrente a Empresa Junior não ter fins lucrativos, ou seja, não é uma empresa que visa lucros com os
serviços  de assessoria e consultoria, sua principal missão é servir a comunidade, é estender a  toda
região serviços especializados que contribuam efetivamente para ações bem planejadas em busca de 
resultados efetivos e,sendo um dos papeis da Empresa Junior é expressão concreta do comprometimento
social da UDESC-CEPLAN e de seus docentes e acadêmicos.
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      1.6.6 Programação
      A modalidade da ação de Extensão Universitária é "Programa", não necessitando do preenchimento deste

item no formulário do SIGProj.

      1.6.7 Avaliação
Pelo Público
Através de questionários  - pesquisa quantitativa e, entrevistas semi-estruturadas em três etapas da
realização do programa.

Pela Equipe
Através de reuniões por projetos individuais e em equipe (programa), visando  avaliar o atingimento dos
objetivos e suas metas.

      1.6.8 Solicitação de Apoio
      A modalidade da ação de Extensão Universitária é "Programa", não necessitando do preenchimento deste

item no formulário do SIGProj.

      1.6.9 Referências Bibliográficas

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro-RJ: Campus,
2008. – Capítulos 1 e 2.
GOMES, F. G. D.; STEFANO. S. R. Análise dos processos de recrutamento e seleção em micro-empresas
do município de Prudentópolis, Paraná. Revista Eletrônica Lato Sensu –Ano 4, nº 1, 2008. ISSN
1980-6116. 
MATOS, Franco de  A empresa Júnior: no Brasil e no mundo São Paulo: Ed. Martin Claret, 1997.
PAIVA JR, F. G.; CORDEIRO, A. T. Empreendedorismo e o espírito empreendedor: uma análise da
evolução dos estudos na produção acadêmica brasileira. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPAD, 26.
Anais... Salvador, 2002.
SEBRAE. Educação Sebrae – Apresentação. Disponível em: <www.educacaosebrae. com.br>. Acesso
em: 20 set. 2011.

      1.6.10 Observações

Para a realização deste programa, objetiva-se a contratação de três bolsistas e dois voluntários

1.7 Divulgação/Certificados

      Meios de Divulgação: Cartaz, Folder, Imprensa

      Contato: 
Prof Pio Campos Filho
e-mail: pio.campos@udesc.br
fone: 47-36351833
UDESC-CEPLAN

      Emissão de Certificados: Participantes, Equipe de Execução

      Qtde Estimada de Certificados para Participantes: 200

      Qtde Estimada de Certificados para Equipe de Execução: 8

      Total de Certificados: 208

      Menção Mínima: MS
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      Frequência Mínima (%): 75

      Justificativa de Certificados: 
Os certificados serão para alunos de ensino médio que participarão
das oficinas sobre empreendendorismo e, certificados para equipe
envolvida no desenvolvimento dos três projetos.

1.8 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Artigo
Produto Audiovisual-CDROM

      Descrição/Tiragem: Será elaborado um artigo parapublicação sobre empresa júnior e
CDS de empreendendorismo para as escolas de ensino médio

1.9 Anexos
Não há nenhum anexo

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UDESC

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Oto Roberto Bormann 40 horas UDESC 80 hrs
Apoio Técnico, 

Colaborador

Pio Campos Filho 40 horas UDESC 160 hrs
Coordenador, 

Gestor

Discentes da UDESC

Não existem Discentes na sua atividade

Técnico-administrativo da UDESC

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UDESC

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Pio Campos Filho
Nº de Matrícula: 237039501
CPF: 79945775804
Email: pio.campos@udesc.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 47 3635-2131 / 473635-2131

Gestor:
Nome: Pio Campos Filho
Nº de Matrícula: 237039501
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CPF: 79945775804
Email: pio.campos@udesc.br
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 47 3635-2131 / 473635-2131

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Desenvolvimento dos três projetos, acompanhando os bolsistas, colaborador e
avaliando o andamento dos projetos, através de trabalhos proximais com o
público envolvido
Avaliações dos projetos
Elaboração de relatório final

Início: Mai/2012 Duração: 8 Meses
Carga Horária: 24 Horas/Mês
Responsável: Pio Campos Filho (C.H. 16 horas/Mês)
Membro Vinculado: Oto Roberto Bormann (C.H. 8 horas/Mês)

Atividade: Reunião com bolsistas e colaborador de projetos sobre a operacionalização dos
projetos 

Início: Mar/2012 Duração: 1 Mês
Carga Horária: 24 Horas/Mês
Responsável: Oto Roberto Bormann (C.H. 8 horas/Mês)
Membro Vinculado: Pio Campos Filho (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Visitas às empresas, escolas para divulgação dos projetos
Contato com os acadêmicos dos dois cursos

Início: Abr/2012 Duração: 1 Mês
Carga Horária: 24 Horas/Mês
Responsável: Oto Roberto Bormann (C.H. 8 horas/Mês)
Membro Vinculado: Pio Campos Filho (C.H. 16 horas/Mês)

3. Receita

3.1 Arrecadação
Não há Arrecadação.

3.2 Recursos da IES (UDESC)

Bolsas Valor(R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390-18) 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390-20) 0,00

Subtotal R$ 0,00
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Rubricas Valor(R$)

Material de Consumo (3390-30) 1.000,00

Passagens e Despesas com Locomoção (3390-33) 2.000,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (3390-36) 3.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

(3390-39)
0,00

Equipamento e Material Permanente (4490-52) 2.000,00

Encargos Patronais (3390-47) 0,00

Subtotal R$ 8.000,00

Total: R$ 8.000,00

3.3 Recursos de Terceiros
Não há Recursos de Terceiros.

3.4 Receita Consolidada

Elementos da Receita (Com Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Bolsas + Outras Rubricas) 8.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 8.000,00

Elementos da Receita (Sem Bolsa) R$

Subtotal 1 (Arrecadação) 0,00

Subtotal 2 (Recursos da IES (UDESC): Rubricas) 8.000,00

Subtotal 3 (Recursos de Terceiros) 0,00

Total 8.000,00

4. Despesas

Elementos de Despesas Arrecadação (R$)
IES

(UDESC)(R$)
Terceiros (R$) Total (R$)

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Estudantes (3390-18)
0,00 0,00 0,00 0,00

Bolsa - Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (3390-20)
0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Diárias - Pessoal Civil (3390-14) 0,00 0,00 0,00 0,00

Material de Consumo (3390-30) 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Passagens e Despesas com

Locomoção (3390-33)
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Física (3390-36)
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
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Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica (3390-39)
0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento e Material Permanente

(4490-52)
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas (Impostos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Total 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 8.000,00

Oito Mil Reais

A seguir são apresentadas as despesas em relação a cada elemento de despesa da atividade: Diárias - Pessoal
Civil, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Equipamento e Material Permanente, Bolsistas e Outras
Despesas. Nos respectivos quadros de despesas são apresentados itens específicos, sendo relevante destacar
o campo “Fonte”. O campo “Fonte” refere-se à origem do recurso financeiro, podendo ser Arrecadação,
Instituição e Terceiros.

4.1 Despesas - Diárias
Não há Diárias.

4.2 Despesas - Material de Consumo

Descrição Qtde Unidade Custo Unitário Fonte Custo Total

Apostila sobre

empreendendorismo
200 Unidade(s) R$ 4,00 IES (UDESC) R$ 800,00

Aquisição de pastas 200 Unidade(s) R$ 1,00 IES (UDESC) R$ 200,00

Total R$1.000,00

4.3 Despesas - Passagens

Percurso Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

São Bento do Sul » Campinas » São Bento do

Sul
8 R$ 150,00 IES (UDESC) R$ 1.200,00

São Bento do Sul » Curitiba » São Bento do Sul 12 R$ 20,00 IES (UDESC) R$ 240,00

São Bento do Sul » Florianópolis » São Bento do

Sul
4 R$ 60,00 IES (UDESC) R$ 240,00

São Bento do Sul » São Bento do Sul » São

Bento do Sul
10 R$ 2,00 IES (UDESC) R$ 20,00

São Bento do Sul » São Paulo » São Bento do

Sul
2 R$ 150,00 IES (UDESC) R$ 300,00

Total R$2.000,00
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Observação (referente à Despesas - Passagem): As passagens serão necessárias para conhecer in loco o
trabalho realizado por empresas júniores da UNICAMP, UFPR, USP e UFSC, além de participação em eventos
sobre empresa júnior. Na cidade de São Bento do Sul, deslocamentos para escolas inseridas no programa

4.4 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Descrição Fonte Custo Total

Docente para oficinas de empreendendorismo

Docente para palestra sobre empresa júnior
IES (UDESC) R$ 3.000,00

Total R$3.000,00

Observação: Serão realizadas oficinas para alunos de escolas de ensino médio sobre empreendendorismo e,
uma palestra sobre  empresa júnior na UDESC-CEPLAN

4.5 Despesas - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Não há Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.6 Despesas - Equipamento e Material Permanente

Descrição Qtde Custo Unitário Fonte Custo Total

Um  projeto multimídia com 3000 lúmen para

palestras nas escolas e reuniões entre

acadêmicos da empresa júnior

1 R$ 2.000,00 IES (UDESC) R$ 2.000,00

Total R$2.000,00

Observação: a aquisição de um projetor multimídia é de suma importância para as palestras e oficinas a serem
realizadas nos municipios, além de servir para as reuniões da equipe

4.7 Despesas - Bolsistas

Nome do Bolsista
Início/Térm

ino
Fonte

Tipo

Institucional
Bolsa/Mês Custo Total

[!] A ser selecionado
01/03/2012

31/12/2012
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

[!] A ser selecionado
01/03/2012

31/12/2012
IES (UDESC)

Discente de

Graduação
0,00 0,00

Total R$0,00

Observação: A solicitação de dois bolsistas  face a complexidade do programa é de suma importância, uma vez
que deverão realizar viagens, contactar e acompanha rpalestrantes, incluindo trabalhos de banco de dados

Plano de Trabalho do(s) Bolsista(s)
[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Desenvolver atividades de atendimento ao coordenador e professor colaborador
Acompanhar o andamento dos projetos
Agendar reuniões
Elaborar materiais
Participar de eventos
Viajar para IEs que tenham empresa júnior
Elaborar relatórios

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Março: reuniões de planejamento e elaboração das atividades
Abril: divulgação dos trabalhos
maio: visita nas escolas e produção de materiais
junho: elaboração de banco de dados
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julho a dezembro: implementação das atividades, elaboração de relatório, avaliação do público-alvo

[!] A ser selecionado

Carga Horária Semanal: 20 hora(s)

Objetivos: 
Desenvolvimento dos projetos, envolvimento nas atividades, divulgação dos projetos, viagens,
elaboração de relatório

Atividades a serem desenvolvidas/Mês: 
Março a dezembro: operacionalização do trabalho, auxílio aos docentes e palestrantes, visitas técnicas,
confecção de materiais didáticos

4.8 Despesas - Outras Despesas

Descrição Fonte Custo Total

INSS - 11% Arrecadação R$ 0,00

ISS - 5% Arrecadação R$ 0,00

PATRONAL - 20% Arrecadação R$ 0,00

SubTotal 1 R$ 0,00

INSS - 11% IES (UDESC) R$ 0,00

ISS - 5% IES (UDESC) R$ 0,00

PATRONAL - 20% IES (UDESC) R$ 0,00

SubTotal 2 R$ 0,00

INSS - 11% Terceiros R$ 0,00

ISS - 5% Terceiros R$ 0,00

PATRONAL - 20% Terceiros R$ 0,00

SubTotal 3 R$ 0,00

Total R$0,00

4.9 Despesas - Resolução de Destinação Específica da IES (UDESC)

Discriminação R$

Total 0,00
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5. Critérios para Avaliação da Ação (Reservado à Comissão de Extensão)

Seleção no Centro Pontuação

1. Atuação transformadora e de impacto sobre questões regionais prioritárias.

2. Interação concreta com a comunidade e seus segmentos significativos.

3. Relevância social, ambiental, artístico, cultural, científica e/ou econômica.

4.
Atendimento às áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos,

educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e trabalho.

5. Caráter interdisciplinar, interdepartamental, intercentros, interinstitucional.

6. Pertinência técnica e metodológica da ação.

7. Articulação entre ensino, pesquisa e produção artístico-cultural.

8. Divulgação do Curso, Centro e Instituição.

9. Compatibilidade entre os recursos solicitados e as exigências da atividade.

10.
Possibilidade de impactos das ações do projeto, no processo de qualificação

social dos estudantes e dos cursos envolvidos na execução.

Total

Cada item receberá pontuação até 1 (um).

Os itens acima deverão ser utilizados para a análise de cada atividade recebendo a pontuação adequada.

Parecer do Departamento:

Relator(a) Chefe do Departamento

Data de aprovação:

Parecer da Comissão de Extensão:

Relator(a) Presidente da Comissão

Data de aprovação:
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Parecer do Conselho de Centro:

Relator(a) Presidente do Conselho

Data de aprovação na unidade executora:

RESERVADO À PROEX:

Data de Entrada: /          /

Aprovado em: /          /

Não Aprovado: (   )

Justificativa:

Relator(a)

, 14/10/2011
Local Pio Campos Filho

Coordenador(a)/Tutor(a)
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