
NESTE GUIA VOCÊ VAI CONHECER UM POUCO SOBRE O QUE É UMA
EMPRESA JÚNIOR, O MOVIMENTO EMPRESA JÚNIOR E A MULTI JR

Guia 
Multi Jr



Olá meu 
nome é Junio, vou ser o 

guia de vocês nesta jornada para 
conhecermos o que é uma Empresa

Júnior, o que é o Movimento 
Empresa 

Júnior, e contar um pouco
 também 

Sobre a Multi Jr!

Olá meu 
nome e Carolina,  mas 

podem me  chamar de Carol.
Vou estar com vocês também

 nesta jornada incrível, 
então 

vamos lá?  



Para começarmos
Carol, você poderia nos explicar
o que é uma Empresa Junior? 
O que o aluno ganha estando

em uma empresa júnior? 
E qual o ganho que as empresas 
privadas tem contratando uma 

Empresa Junior? 

Claro Junio, vamos lá!



Vamos começar pelo conceito de Empresa Junior! Empresa Junior é uma associação civil sem
fins lucrativos, formada e gerida por alunos de um curso superior, cujos principais objetivos
são: 
- Fomentar o aprendizado prático do universitário em sua área de atuação; 
- Aproximar o mercado de trabalho das academias e os próprios acadêmicos; 
- Gerir com autonomia em relação à direção da universidade ou centro acadêmico;
- Elaborar projetos de consultoria na área de formação dos alunos; 

Mas e qual o ganho que os alunos têm estando em uma EJ (Empresa júnior)? 
Os alunos ganham muito estando em uma EJ, como por exemplo aliar teoria e prática,
colocando em prática os conteúdos vistos em sala de aula, experiência e vivência
empresarial, lidar com desafios e problemas práticos, desenvolver habilidades
comportamentais como liderança, trabalho em equipe, comunicação e por fim desenvolver
sua carreira profissional, tendo vantagem competitiva com outros concorrentes,
enriquecimento do currículo e networking que é muito importante. 

Mas o que as empresas privadas ganham contratando uma EJ?
As empresas contratam EJs pois vão receber projetos desenvolvidos pelos alunos, cujas
características são a alta qualidade dos trabalhos, garantida pela orientação dos professores
e o baixo investimento, uma vez que as empresas juniores não visam ao lucro. 



Muito Obrigado Carol, por
nos esclarecer tudo isso! 

Agora vou chamar minha colega
Esther que vai nos explicar um pouco

do Movimento Empresa Junior, 
Quando começou, qual seu 

propósito e qual seu impacto. 
É com você Esther!

Olá, tudo bem
 com você? Espero que sim, 
prazer me chamo Esther e 

vou falar um pouco sobre  o 
Movimento Empresa Junior. 

Vamos lá 



Orgulho de ser MEJ pois somos apaixonados pelo nosso propósito e trabalhamos por um
movimento em que acreditamos. 
Postura Empreendedora, somos inconformados, visão, pensamento inovador e capacidade
de realização são características que nos definem. 
Compromisso com resultados, buscamos gerar valor para nossas partes interessadas e
nos comprometemos com a superação das suas expectativas. 
Sinergia, a despeito de nossa diversidade, somos unidos por visões compartilhadas e
trabalhamos em cooperação. 

Vamos começar pela parte histórica! O Movimento Empresa Junior nasceu em 1967 na França e
em 1988 chegou ao Brasil. Ele tem o propósito a busca por um Brasil Empreendedor, formando
líderes, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de
transformar o Brasil.

- Missão do MEJ (Movimento Empresa Junior) é formar por meio da vivência empresarial
empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. 

- Visão do MEJ é mais forte e conectados, em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais
projetos de alto impacto. 

- Valores do MEJ: 



Transparência, temos plena consciência que um futuro melhor se faz com ética e
compromisso com a verdade.

O Movimento Empresa Junior é formado por mais de 27 federações, + 900 Empresas Juniores,
presente em + 110 Universidades, + 22 mil Empresários juniores, + 17 mil Projetos realizados e +
23 Milhões em Faturamento.

No MEJ temos batalhas e a batalha do triênio que estamos é "Mais Fortes e conectados, em todo
Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto". 

O MEJ é organizado em instâncias, olha só: 

Acreditamos na construção de um Brasil Empreendedor, mas competitivo, com empresas
melhores, governos melhores e Universidades melhores, mais ético, íntegro e comprometido
com a verdade; Mais educador, que empodera as pessoas a realizarem mudanças necessárias;
Mais colaborativo, em que os atores integrados geram micro revoluções em todo país. 
Acreditamos que esse país será construído por meio da vontade de uma geração inconformada
com sua realidade com a coragem de sonhar e a ousadia de agir. Acreditamos que o MEJ forma
líderes para empreender esta mudança. 



Muito Obrigado Esther, por
nos esclarecer  

Agora vou chamar o Daniel, que vai nos
 explicar sobre a Multi Jr, 

como funciona, sua missão visão e 
valores, quais os serviços que

a Multi Jr oferece para as empresas
privadas, micro e pequenos

empreendedores. É com você
Daniel

Olá, tudo bem com vocês?
Espero que bem! 

Vamos lá?! 



Bom, a Multi Jr foi fundada em 2007, na Uniube em Uberlândia, inicialmente somente com os
alunos do curso de Administração. No ano de 2019 tivemos a expansão para termos no time da
Multi Jr alunos do curso de Direito e em 2020 acrescentamos ao time da Multi Jr alunos dos
cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Engenharia Ambiental. 

A Multi Jr é formada por alunos da Uniube em Uberlândia, sob orientação dos professores da
Uniube, com consultorias empresariais especializadas.

Falando de propósito, a Missão da Multi Jr é: 
- Fornecer soluções empresariais por meio do conhecimento acadêmico multidisciplinar,
integrando universidade e empresários em benefício da sociedade. 

- Visão: 
Ser referência no mercado brasileiro por meio de inovações multidisciplinares. 

- Valores: 
Os valores da Multi Jr estão baseados em seis pilares, sendo o Respeito; Integridade;
Sustentabilidade; Cultura Empreendedora; Trabalho em Equipe e Intensidade. 

A organização da Multi Jr está estruturada com a Diretoria Executiva formada por alunos e o
Conselho Executivo, formado por professores orientadores, todos unidos em prol da Multi Jr. 



A Diretoria Executiva e formada da seguinte forma: 

O Conselho Executivo e formado da seguinte forma: 

A Diretoria Executiva é responsável por
todos os resultados da Multi Jr, sua 
atuação operacional, a execução dos 
projetos, sua divulgação/marketing, 
vendas, fechamento de contratos,  
busca de novos negócios, motivar e 
acompanhar todo o time da  Multi Jr
 para garantir que sua  jornada no 
Movimento Empresa Junior e na EJ
 seja completa. 

O Conselho Executivo é responsável
por garantir que a Diretoria Executiva
entregue os resultados financeiros 
propostos para o semestre/ano, 
deliberar sobre decisões  que impactam 
a marca e a EJ como um todo e
orientar a Diretoria Executiva a qual 
direção/ estratégia pode ser seguida/
adotada.
 



Planejamento Estratégico 
Plano Financeiro 
Gestão Financeira 
Fluxo de Caixa
Identificação de melhorias em produção e prestação de serviços
Plano de Marketing 
Plano de Comunicação 
Pesquisa de Mercado
Gestão de Mídias Sociais 
Avaliação de desempenho de funcionários 

Contratos
Atos e Contratos Constitutivos 
Registro de Marca 
Registro de Patentes
Dúvida Jurídica
Pesquisa Jurídica 
Capacitação e Treinamento Jurídico
Elaboração e Revisão de Estatuto e Regimento Interno 
Planejamento Tributário 

A Multi Jr atua em 5 frentes de serviços, sendo:

Consultoria Administrativa: 

Consultoria Jurídica: 



Laudo Preventivo 
Levantamento Cadastral 
Maquete Eletrônica em 3D
Projeto Arquitetônico 
Projeto de Acessibilidade 
Digitalização de Planta 
Projeto de Interiores 
Soluções em Engenharia 

Regularização Ambiental 
Gestão de Resíduos 
Coleta Seletiva
Educação Ambiental
Outorga 
Análise de Água 
Neutralização de Carbono 
Levantamento Topográfico 
Compostagem

Metodologia 5S
Mapeamento de Fluxo de Valor 
Troca Rápida de Ferramentas (TRF)

Consultoria Engenharia Civil: 

Consultoria Engenharia Ambiental: 

Consultoria Engenharia de Produção: 



Muito obrigado Daniel por nos explicar a fundo sobre a Multi Jr, obrigado Carol, obrigado Esther por
estar conosco nesta jornada. 

Espero que você tenha gostado e se tiver dúvidas ou se quiser fazer parte do time da Multi Jr pode nos
chamar, estamos a disposição. 

Muito Obrigado por acessar nosso material e nos acompanhar até o final. 
Att



Nossos Contatos: 

Telefone: 34 9 8426-1017
E-mail: contato@multijrconsultoria.com.br

Instagram: multijr_consultoria
Facebook: Multi Jr Uberlândia 


