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RESUMO 

 

As empresas juniores são constituídas pela união de alunos matriculados em cursos 
de graduação em instituições de ensino superior, organizados em uma associação 
civil com o intuito de realizar projetos e consultoria que contribuam para o 
desenvolvimento do país e de formar profissionais capacitados e comprometidos 
com esse objetivo. A participação da empresa júnior contribui para que os alunos de 
graduação vivenciem a prática empresarial, participando do desenvolvimento de 
projetos de mineração. Dessa forma, desenvolvem atividades que requerem 
conceitos multidisciplinares, adquirindo experiências que só teriam após a formatura, 
incluindo a gestão de empresas. A empresa jr. do curso de engenharia de minas do 
CEFET-MG, ENGMINE Jr., foi fundada em 2014 pelos alunos do curso. A empresa 
conta com o apoio dos docentes de áreas diferentes para elaboração e execução 
dos projetos. Logo, os alunos tem oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido 
em sala de aula através de atividades em campo. Além do mais, promovem cursos 
de formação para os demais discentes e para a comunidade acadêmica em geral, 
como curso de Excel, Modelo de Negócio Canvas e conversação em inglês. 

 
PALAVRAS-CHAVE: ensino, empresa júnior, projetos. 

 
ABSTRACT 

 

The Junior Enterprises are non-profit organizations administered by college students. 
The aim of these enterprises is to supply services in consulting and developing 
projects that contribute to the development of the country and also form skilled and 
committed professionals. Participating in a junior enterprise, the students develop 
business experience since they develop real projects. Furthermore, they develop 
activities that demand multidisciplinary knowledge, so they acquire professional 
experience that they would only have after graduation, including business 
management. The mining engineering junior enterprise of CEFET-MG, ENGMINE Jr., 
was founded in 2014 by mining engineering students. The students are advised by 
the institution’s teachers in the projects development. Thus, they have the  
opportunity to apply the theoretical knowledge during the field activities. Moreover, 
the ENGMINE promote training courses to the institution’s students such as EXCEL, 
Business Model Canvas, and also English conversation course. 
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas juniores surgiram no Brasil na década de 1980, foram criadas para que 
jovens estudantes antecipem a vivência e experiência da futura profissão. No caso 
da mineração, são jovens estudantes de Geologia e Engenharia de Minas que 
trabalham nas empresas juniores criadas em seus cursos universitários. Atualmente 
o Brasil lidera o ranking de EJs, passando inclusive a França, que criou a primeira  
EJ em 1967. De acordo Oliveira (2016), em 2015 havia 311 EJs no país (na França 
há 173), com 11,4 mil jovens empresários vinculados a 287 universidades, em 18 
estados e no Distrito Federal (DF), com um faturamento de R$ 10 milhões. 

 
Silva (2016) destaca os principais motivos que tornam a experiência em uma EJ o 
grande diferencial no currículo de um recém-formado. Dentre eles: a vivência na EJ 
ajuda a moldar um perfil profissional que as empresas procuram; os alunos de uma 
EJ vivem intensamente a rotina de uma carreira profissional; as características como 
liderança e trabalho em equipe são desenvolvidas e aprimoradas; o conteúdo teórico 
é automaticamente aplicado nos projetos e na administração da empresa; os 
contatos entre alunos e ex-alunos são intensificados, facilitando inclusive o 
intercâmbio entre diferentes universidades. 

 

As Empresas Juniores (EJs) possuem um papel muito importante para a 
universidade. Pois, divulga a instituição para a comunidade através dos projetos que 
desenvolve. Além disso, fomenta a pesquisa através do desenvolvimento desses 
projetos, já que em muitas vezes os projetos desenvolvidos podem ser publicados 
através de artigos e de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). E ainda angaria 
recursos para a instituição com a prestação de serviços. A EJ também possui um 
papel fundamental no desenvolvimento dos alunos que integram a equipe e os 
alunos da comunidade acadêmica que participam das diversas atividades 
promovidas pela EJ. 

 
 

2. ENGMINE Jr. 
 

A ENGMINE Jr., empresa júnior do curso de Engenharia de Minas do CEFET-MG,  
foi fundada no segundo semestre de 2014 por alunos do curso, sob as normas 
vigentes da instituição. 

 
As regras para implantação e funcionamento de Empresas Juniores (EJs) no 
CEFET-MG ficaram mais claras a partir da Portaria DIR-1.020/2016 assinada pelo 
diretor-geral professor Flávio Santos, no dia 22 de setembro de 2016. Essa portaria 
instituiu e autorizou o funcionamento das EJs por alunos dos cursos de graduação e 
delegou à Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC) a 
competência de aprovar e estabelecer os documentos necessários para autorização 
de funcionamento das Empresas Juniores. 

 

As atividades e procedimentos relativos à criação, reconhecimento e funcionamento 
de Empresas Juniores no CEFET/MG são responsabilidades do Núcleo  de 
Empresas Juniores (Núcleo-Jr), sendo este um órgão da estrutura administrativa do 
CEFET-MG subordinado a Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário e 
sediado   em   Belo   Horizonte.  O  Núcleo   Jr.  regulamenta,  gerencia, acompanha, 
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fiscaliza e certifica as atividades relacionadas à ENGMINE Jr. e todas as outras 
Empresas Juniores nas unidades do CEFET-MG. 

 
A ENGMINE Jr. tem estrutura administrativa, estatuto e regimento interno próprio e 
gestão autônoma em relação ao CEFET-MG e a qualquer outra entidade estudantil 
conforme previsto no artigo 13, capitulo III, da RESOLUÇÃO CEX-308/16, de 25 de 
maio de 2016 aprovada pelo conselho de extensão do CEFET-MG. Atualmente a 
empresa conta com 10 membros estudantes de diversos períodos do curso de 
engenharia de minas e é composta por presidente, vice-presidente, diretores de 
projetos, finanças, qualidade, marketing e RH, e ainda auxiliares dessas diretorias. 

 
A ENGEMINE Jr está sendo registrada como uma pessoa jurídica de direito privado 
constituída na forma de associação civil sem fins lucrativos, de caráter acadêmico, e 
será regularizada conforme previsto na Lei 13.267 de 06 de abril de 2016, formada 
por discentes de cursos técnicos, de graduação e/ou de pós-graduação do CEFET- 
MG, supervisionada e orientada por servidor efetivo do CEFET-MG. 

 
O principal foco da empresa é a formação profissional dos membros e preparação 
destes para o mercado de trabalho, além do desenvolvimento dos alunos da 
comunidade acadêmica. Todos os serviços ofertados pelos consultores, os alunos  
do curso de Engenharia de Minas membros da empresa júnior, são orientados por 
um ou mais professores na área do projeto ou serviço prestado. O portfólio da 
empresa conta com a prestação de serviços nas áreas de: Mapeamento Geológico, 
Cubagem de Reserva, Levantamento Topográfico, Planejamento de Lavra e Testes 
Laboratoriais de Tratamento de Minérios. 

 
A missão da empresa é prestar serviços de qualidade além de promover o 
crescimento pessoal e profissional dos membros através de treinamentos internos e 
projetos. A visão é ser referencia nacional no mercado de Empresas Juniores de 
engenharia de minas. E os valores são: excelência, comprometimento, 
profissionalismo, ética e sustentabilidades. 

 
 

2. PROJETOS E RESULTADOS ENGMINE JR 
 

A EJ proporciona palestras de empreendedorismo, alguns mini-cursos como 
SIGMINE, cursos profissionalizantes como de EXCEL, participação em eventos de 
empreendedorismo como “Startup Weekend” e ainda aulas de conversação  em 
inglês através do projeto “Conversation Jr” para os alunos membros da empresa. 

 

No primeiro ano de EJ foram realizados alguns treinamentos dos membros além de 
organização de eventos e capacitações. Neste primeiro ano a empresa ajudou na 
organização de dois eventos o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Araguari 
(CBH), com a Vale Fertilizantes e a CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e 
Mineração) e o Seminário de Águas Subterrâneas, que teve o apoio da ABAS 
(Associação Brasileira de Águas Subterrâneas). A figura 1 ilustra os membros da EJ 
no Seminário de Águas Subterrâneas. 
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Figura 1 – Seminário de Águas Subterrâneas 

 
No segundo ano foram realizadas palestras em parceria com outras instituições, 
sobre empreendedorismo. Além de um curso de CANVAS, modelo de negócios, 
realizado em parceira com o SEBRAE. Neste curso participaram 30 pessoas dentre 
elas alunos e professores da instituição, figura 2. Neste mesmo semestre foi 
ministrado um curso de EXCEL para 20 alunos da instituição organizado pela 
empresa. 

 

Figura 2 - Curso de Canvas. 

 
No final de 2015, foi fundado o Sun Valley que é o Ecossistema de 
Empreendedorismo e Inovação de Araxá de uma parceria entre a ENGMINE Jr. e a 
EFFORT, Empresa Júnior de uma universidade local. Esse ecossistema  auxilia 
novos empreendedores a desenvolver uma ideia e colocá-la no mercado. 
Atualmente, o ecossistema conta com instituições como o SEBRAE e a Nascente 
que é a incubadora de empresas do CEFET/MG. A figura 3 apresenta uma imagem 
registrada em um evento da Sun Valley. 
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Figura 3 - Evento Sun Valley 

 

Além de atividades internas a EJ possui um projeto de extensão o “InovAÇÃO”. Este 
projeto foi desenvolvido para fomentar o empreendedorismo através de projetos e 
oficinas. Nessas oficinas foram desenvolvidas ideias e ao final uma feira de inovação 
para apresentar os projetos. No total, mais de 500 alunos foram beneficiados através 
de 8 palestras e 4 oficinas. 

 

No terceiro ano de empresa foram realizados 2 projetos de consultoria. No primeiro 
projeto foram realizadas consultorias para definir a otimização de equipamentos de 
uma planta de processamento e levantamento contábil da empresa. Para este 
projeto foi realizado um treinamento de controle financeiro em parceria com o 
SEBRAE para a capacitação dos membros envolvidos no projeto, figura 4. 

 

Figura 4 - Evento junto ao SEBRAE. 
 

Atualmente, a empresa desenvolve um projeto de planejamento de lavra de um areal 
que  já  estava  em  operação.  Neste  projeto  já  foram  realizados  o  levantamento 
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topográfico, mapeamento geológico, cubagem da reserva e planejamento de curto 
prazo da mina em questão. No momento a empresa está desenvolvendo o 
planejamento de médio e longo prazo. Nessa etapa será realizado o re-taludamento 
da mina. Como apresentado nas figuras 5 a 7, os alunos estão em contato direto 
com a empresa, os alunos acompanham o desenvolvimentos de todas as etapas do 
projeto. E através da Empresa Júnior a empresa contratante colocou a mina à 
disposição para aulas práticas e desenvolvimento de pesquisas. 

 

Figura 5 - Levantamento topográfico na Mina do Areal 

 

Figura 6 - Execução do furo de trado na Mina do Areal para avaliação de recurso. 
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Figura 7 - Avaliação da área da Mina do Areal para planejamento de lavra. 

 

Dentre os benefícios para os integrantes da ENGEMINE Jr estão um contato direto 
com o mercado de trabalho através do desenvolvimento dos projetos e com isso 
ganham um conhecimento técnico. Os alunos conseguem colocar em prática o 
conhecimento teórico através de visitas técnicas e consultorias. Dentro do convívio 
empresarial faz-se uma rede de contatos com os professores da universidade e 
também com os empresários e empresas parceiras como o SEBRAE, que apoia o 
Movimento Empresa Júnior. Além do mais, há um crescimento profissional e pessoal 
através dos trabalhos, apresentações, capacitações e treinamentos proporcionados 
pela EJ. Com todas essas experiências os alunos desenvolvem um perfil de 
liderança e ainda uma visão empreendedora. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Para as instituições de ensino e seus alunos as EJs proporcionam muitos benefícios 
como os já apresentados. E para as empresas contratantes os benefícios são a 
contratação de profissionais qualificados, além do suporte técnico da universidade 
através dos professores orientadores. E, além disso, o custo de contratar uma 
empresa júnior é bem abaixo do cobrado por empresas do setor, este pode chegar a 
20% do valor cobrado pelo mercado. 

 

Diante de todas as atividades desenvolvidas pelas empresas juniores é visível a 
importância da participação dos alunos nessas instituições. As EJs formam 
profissionais mais preparados para o mercado de trabalho. Os alunos são 
diariamente desafiados, além do conteúdo específico do curso aprendem a ter 
planejamento pessoal para conciliar as atividades de classe e da empresa. Os  
alunos desenvolvem habilidades de comunicação, liderança, organização, dentre 
outras. Além de tudo aprendem com as frustrações e resultados não planejados. 
Então, as EJs formam profissionais mais comprometidos e responsáveis. 
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