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 NÃO PROTOCOLADONº do Protocolo:
Maceió-AL, 03 de junho de 2021.

Termo de Concordância

Durante reunião do Colegiado do Curso de Tecnologia em Alimentos no dia
27/05/2021, os discentes Ana PaulaEloya Zanghi Santana Costa (6º período), 
Bezerra dos Santos (2° período) e Cristian Bernardino da Silva Santos (6°período), 
apresentaram a “Proposta de criação da Empresa Júnior vinculada ao Curso de
Tecnologia em Alimentos” sob a orientação dos docentes Cecília Dantas Vicente e
Hércules Lucena Lira.

A Empresa Júnior vincular-se-á ao IFAL e desenvolverá atividades relacionadas ao
campo de abrangência do Curso de Tecnologia em Alimentos, indicado em seu
estatuto; e constitui atribuição da categoria profissional Tecnólogo em Alimentos,
correspondente à formação dos/as discentes associados/as à entidade.

Apresenta viabilidade técnica e econômica.

A finalidade da Empresa Júnior é educacional e não lucrativa.

Após a apresentação os docentes fizeram sugestões de correções, e por meio de
votação via chat foi aprovado com ressalvas para correção por: 8 votos a favor
(unanimidade).

Portanto, com a maioria dos professores presentes foi decidido pela aprovação da
Empresa Júnior que deve desenvolver as atividades elencadas na Proposta de
criação que está sendo encaminhada através deste processo para seguimento a
Direção do Campus Maceió para emissão de Parecer.

Para emitir o Parecer, a Direção de Ensino deve observar os seguintes critérios,
conforme  :Edital nº 03/2021 - Habilitação de Empresas Juniores

a) Meios e condições para aquisição de materiais e insumos, quando necessário.

b) Disponibilidade de espaço adequado, no campus, para as instalações da Empresa
Júnior.

c) Articulação com Pesquisa e Ensino.

d) Viabilidade técnica e econômica.

Após Parecer da Direção Geral do Campus, o processo deverá ser encaminhado à
Coordenação de Projetos/PROEX, para Parecer e demais encaminhamentos.
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1. JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de serem muito parecidas com as empresas convencionais, tendo os princípios 

e regulamentação de governança corporativas iguais, as empresas juniores são 

consideradas como organizações civis sem fins lucrativos. São formadas e geridas por 

alunos do ensino superior que contam com a orientação dos professores e responsáveis, 

com o objetivo principal o aprendizado prático e a experiência na sua área de formação, 

abrindo um leque de possibilidades. 

Exatamente em 1967, surgia a primeira empresa júnior do mundo, criada pelos alunos 

da Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais (L’École Superíeure des 

Scienes Economiques et Commerciales – ESSEC), localizada em Paris, na França. Em 

1986, o conceito de empresa júnior já estava em toda a Europa e nesse mesmo ano foi 

fundada a Confederação Europeia de Empresas Juniores – JADE, representante mundial 

do movimento. O movimento chegou ao Brasil em 1986, através do então Diretor da 

Câmara de Comércio Franco-Brasileira, João Carlos Chaves, que orientou os alunos de 

administração da Fundação Getúlio Vargas – FGV de São Paulo, há criarem a primeira 

empresa júnior brasileira, a EJFGV, que foi criada em 1988. Em Agosto de 2003, após 

16 anos da chegada do movimento ao Brasil, foi fundada a Confederação Brasileira de 

Empresas Juniores, conhecida como Brasil Junior. O Movimento Empresa Júnior (MEJ) 

é constituído por empresas juniores que compartilham características e valores de 

fomento ao empreendedorismo, ao desenvolvimento pessoal e profissional e à capacidade 

de transformar o país. Imagina-se que, em razão desta identidade, as empresas juniores 

(EJs) tendem à desburocratização, entretanto, identificou-se que as estratégias de 

crescimento do MEJ relacionam-se às dimensões burocráticas discutidas por Hall (1961). 

No Estado de Alagoas, a primeira empresa júnior foi criada em 1993, através da iniciativa 

do professor Paulo da Cruz, docente da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da UFAL, nomeada inicialmente de Júnior’s Consultoria, hoje com 26 anos 

de empresa, chama-se JRS Consultoria. Em 2015 foi criada a primeira empresa júnior do 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL, através dos alunos de engenharia do Campus 

Palmeira dos Índios, com auxílio e orientação dos docentes da instituição, a SIGMA, foi 

também a primeira empresa júnior do agreste alagoano no ramo de Engenharia Civil. 

Alunos do curso de Tecnologia em Alimentos do campus Maceió fizeram uma tentativa 

para abrir uma empresa júnior há alguns anos atrás, mas não obtiveram sucesso e a 

empresa não teve seguimento. 

(Assinado digitalmente em 03/06/2021 20:10), CECILIA DANTAS VICENTE, COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04), 1524170
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No atual cenário, o mercado de trabalho exige alta performance entre os 

profissionais, privilegiando aqueles mais capacitados e com experiência prática para 

apresentar soluções eficientes. Por isso é importante desenvolver a expertise desde os 

primeiros anos de graduação. Neste sentido, além da experiência acadêmica a EJIFA 

proporcionará aos associados um treinamento em ambiente empresarial, o 

aperfeiçoamento do aprendizado no trabalho em grupo, o desenvolvimento de habilidades 

em práticas oratórias e de gestão no mercado de trabalho, dentre outras vantagens. Tendo 

como apoio institucional, o IFAL - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Alagoas - Campus Maceió, garantindo o apoio necessário através de uma equipe de 

professores multidisciplinares mestrados e doutorados a disposição da empresa para 

suporte e orientação, infraestrutura completa, reunindo equipamentos de ponta em 

análises físico-químicas, microbiológicas, sensoriais entre outras. Além das inúmeras 

parcerias já estabelecidas, as quais criam um cenário ideal para os serviços que serão 

ofertados. Sendo assim, a criação da Empresa Jr. IFAL Alimentos, estimulará o espírito 

empreendedor e promoverá o desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e profissional 

dos envolvidos. 
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2. OBJETIVOS  

 

A EJIFA será constituída e gerida exclusivamente por discentes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação de Tecnologia em Alimentos do Instituto Federal 

de Alagoas – Campus Maceió, com o propósito de realizar projetos e serviços dentro dos 

conteúdos programáticos relacionados com o curso, que  contribuam para o 

desenvolvimento acadêmico e profissional de seus associados, capacitando-os para o 

mercado de trabalho. 

Desta forma, ao corroborar com o exposto na Lei Federal n° 13.267 de 2016 e no 

Regulamento para Habilitação de Empresas Juniores no Instituto Federal de Alagoas – 

Resolução n° 34/CS de 2015 – a EJIFA, associação civil autônoma, cujos fins serão 

educacionais e não lucrativos, com a obrigatoriedade de investimento em seus excedentes 

financeiros no desenvolvimento das próprias atividades, terá os seguintes objetivos: 

I. Incentivar e estimular a capacidade dos discentes, proporcionando-lhes: 

 

A)    Experiência profissional e empresarial, ainda em ambiente acadêmico; 

B) As condições necessárias para aplicação da prática dos conhecimentos 

teóricos referentes á respectiva formação acadêmica; 

C) A oportunidade de vivenciar o mercado de trabalho, como empresários 

juniores, para o exercício da futura profissão.  

 

II. Contribuir para a formação de profissionais mais qualificados para o mercado  

de trabalho; 

III. Proporcionar aos estudantes a preparação e a valorização profissionais por  

meio da adequada assistência de professores e especialistas; 

IV. Contribuir com a sociedade por meio da prestação de serviços de qualidade ao  

setor destinado; 

V. Intensificar o relacionamento do IFAL com a comunidade; 

VI. Promover o desenvolvimento econômico e social da 

comunidade ao mesmo tempo em que fomenta o 

empreendedorismo de seus associados. 
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3. PLANO ACADÊMICO  

 

3.1 IDENTIDADE 

 

Razão Social: Empresa Júnior IFAL Alimentos 

Nome fantasia: EJIFA 

Local da empresa: IFAL – Campus Maceió 

 

A identidade da EJIFA vai além da sua identidade visual ou gráfica, baseia-se em 

sua missão, valores e objetivos. 

 

3.1.1 Missão 

 

A missão da EJIFA é prestar serviços de qualidade em consultorias e análises de 

controle de qualidade e segurança alimentar para diversas empresas do setor 

alimentício do estado de Alagoas, através de soluções inovadoras. 

 

3.1.2. Visão 

 

A EJIFA visa atingir com excelência seus feitos, obtendo destaque e 

reconhecimento na área de atuação, além de contribuir para o desenvolvimento 

técnico dos colaboradores a partir das experiências gerenciais, decisória e práticas.  

 

      3.1.3. Valores 

 

A EJIFA presa valores de responsabilidade, comprometimento, ética, ambição e 

voluntariado. Sendo estes inegociáveis e essenciais para o ingresso e permanência 

da empresa no mercado.  

 

     3.1.4. Logotipo  

 

Os logotipos criados para a EJIFA são: 

(Assinado digitalmente em 03/06/2021 20:10), CECILIA DANTAS VICENTE, COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04), 1524170
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Figura 1: Logotipo em fundo branco. 

Fonte: Empresa Júnior IFAL Alimentos - EJIFA (2021) 

 

 

Figura 2: Logotipo em fundo escuro. 

Fonte: Empresa Júnior IFAL - EJIFA (2021) 

 

     3.1.5  Diferencial: 

 

- Estrutura de ponta dos equipamentos para realização dos serviços. 

 

- Equipe de professores multidisciplinar mestrados e doutorados a disposição da empresa 

para suporte e orientação. 

 

- Aprenizado em gestão: com a capacitação o empresario Júnior ganha a possibilidade de 

(Assinado digitalmente em 03/06/2021 20:10), CECILIA DANTAS VICENTE, COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04), 1524170
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colocar em prática os aprendizados adiquiridos na teoria. Proporcionando o contato direto 

com os processos gerenciais, técnicos e com o mercado. Moldando um empresario capaz 

de liderar, gerir, cobrar e efetuar as atividades.  

 

- Compreensão empreendedora: a partir do comportamento das pessoas, definidos por 

valores e atitudes, na qual os individuos envolvidos geram impacto por meio das ações 

que desempenham produzindo tarnsformaçoes positivas e sustentáveis.  

 

 

3.2 PROCESSO DE FUNDAÇÃO E ETAPAS  

 

O processo de fundação da EJ é envolto de várias questões burocráticas e detalhes 

que precisam ser considerados minuciosamente, pois é a partir daí que as atividades 

podem ser desenvolvidas de forma apropriada, conseguindo-se assim desfrutar de todos 

os benefícios disponibilizados pelo desenvolvimento de uma empresa júnior (Brasil 

Júnior, 2015). A seguir serão apresentadas as etapas para o desenvolvimento da Empresa 

Júnior IFAL Alimentos – EJIFA.  

A primeira discussão acerca da possibilidade da criação da Empresa Júnior no 

IFAL – campus Maceió, ocorreu no primeiro semestre de 2021, sendo iniciada pela 

coordenadora do curso de Tecnologia de Alimentos Cecilia Dantas Vicente ao 

disponibilizar em um grupo no WhatsApp, onde se encontram todos os alunos do curso, 

o edital da PROEX nº 03/2021, de 29 de março de 2021, que trata justamente sobre a 

habilitação de empresas juniores, assim, alguns alunos começaram a mostrar interesse a 

cima do desenvolvimento da empresa júnior. Entre os primeiros estudantes que 

demostraram entusiasmo estão: Eloya Zanghi Santana Costa, Ana Paula Bezerra dos 

Santos, Luana Kayse Ferreira dos Santos Dias, Elizeu Toledo Oliveira, Agda Cristina 

Pereira dos Santos, José Alexandre de Brito Silva, Marcio Douglas Alves dos Santos, 

sendo esses os que visualizaram o edital primeiro. Posteriormente, manifestaram-se mais 

cinco estudantes, José Rafael Rodrigues Lima, Jessika Tamyres Bezerra da Costa, Dayse 

Gislene de Amorim Martins, Cristian Bernardino da Silva Santos e Ana Maria Batista dos 

Santos, terminando assim em uma equipe formada por doze pessoas. Posteriormente a 

formação dessa equipe foi realizada a primeira reunião contento todos os membros, para 

que todos se apresentassem, assim como para discutir alguns detalhes, como a escolha de 

quais estudantes formariam uma comissão, que posteriormente seria responsável por 

(Assinado digitalmente em 03/06/2021 20:10), CECILIA DANTAS VICENTE, COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04), 1524170
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administrar a escrita do projeto, bem como organizar o funcionamento da fundação da 

empresa, visto que se tem doze membros iniciais, a criação dessa comissão foi 

considerada importante por todos. Sendo assim, através de votação foi decidido que 

fariam parte da comissão os estudantes: Eloya Zanghi Santana Costa, Ana Paula Bezerra 

dos Santos, Elizeu Toledo Oliveira e Cristian Bernardino da Silva Santos, sendo entre os 

4 (quatro) foi escolhido 1 (um) para atuar como presidente, sendo está a Eloya Zanghi 

Santana Costa. Neste mesmo momento também foram definidos os orientadores Cecilia 

Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira. 

Após a definição da comissão, os membros das mesmas realizaram uma reunião 

para escolher quais serviços seriam prestados pela empresa, bem como qual logo seria 

utilizada. Logo após foram feitas votações com todos os colaboradores utilizando a 

plataforma Google Formulários e assim foram definidos os serviços prestados, bem como 

a logo utilizada e foi concretizado o nome da EJ, sendo ele Empresa Júnior IFAL 

Alimentos – EJIFA. Em seguida também se realizou uma reunião com o representante da 

Federação das Empresas Juniores do Estado de Alagoas (FEJEA), o Damião e com 

representante da Pró-reitoria de Extensão (Proex), a Jaqueline, e assim foram tiradas 

dúvidas quanto à fundação de uma empresa júnior o que enriqueceu as discussões quanto 

a empresa, bem como esclareceu alguns pontos.  A ocorrência continua de reuniões se 

estendeu, envolvendo não apenas os membros e comissão como também com os 

orientadores. Em relação as diretorias, ficou acordado entre todos que os quatro da 

comissão já aturariam dentro das diretorias, sendo elas: Diretoria Geral (Presidência), 

Diretoria de Projetos, Diretoria de Gestão de Pessoas e Diretoria Técnica, sendo aberta 

uma nova votação para decidir os diretores da Diretoria de Marketing e Diretoria 

Administrativa e Financeira, completando assim o quadro da diretoria.  
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4. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

 

Das áreas de atuação que a organização visa atender estão: controle de qualidade, estudos 

e melhoria dos produtos desde sua produção até sua embalagem. 

Os serviços prestados para atender essas áreas são: 

 Aumento da validade de alimentos: O aumento da validade dos produtos está 

diretamente relacionado a forma de fabricação, embalagem de armazenamento e 

processamento, podendo ser realizada análises microbiológicas comparando os 

resultados com o padrão estabelecido por legislações e literaturas, propondo a 

partir desses resultados soluções ágeis. 

  

 Análise sensorial: Este serviço é essencial para avaliar a aceitação do público, 

sendo realizada a partir de provadores selecionados que seguiram a melhor 

metodologia de testes aplicada pela empresa. Ao final será produzido um 

relatórios estatístico para futura definição dos negócios da empresa contratante.   

 

 Análises microbiológicas e físico-químicas: Sabe-se que é de extrema importância 

a análise da qualidade do alimento que será inserido no mercado, para isso se 

realiza análises microbiológicas de bolores, leveduras, bactéria, entre outras; e 

físico-químicas como macro e micronutrientes, atividade de água, sólidos 

solúveis, pH e cinzas.  

 

 Consultoria com aplicação de manuais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP): Seguindo as normas que tratam de 

um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas empresas alimentícias para 

assegurar a conformidade dos produtos com regulamentos técnicos pré definidos 

legalmente, garantindo dessa forma uma otimização na produção e na manutenção 

de excelência dos produtos, além de garantir padrão de qualidade, identidade e 

segurança dos alimentos; evitando desperdícios e contaminações. 

 

 Design de embalagens: O estudo da embalagem abrange a análise de quais 

matérias poderão ser utilizados de acordo com suas características, desenvolvendo 

(Assinado digitalmente em 03/06/2021 20:10), CECILIA DANTAS VICENTE, COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04), 1524170
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sua utilidade de armazenar, proteger e transportar o alimento de forma segura para 

a empresa e o consumidor.  

 

 Desenvolvimento de novos produtos: Surge a partir de estudos bibliográficos para 

aglutinar as informações essenciais para o desenvolvimento do produto esperado 

pelo contratante. Os testes de formulação são realizados de acordo com a 

metodologia Design of Experiments (DOE), que permite planejar experimentos 

de forma mais eficiente e avaliar os resultados de maneira afirmativa, 

aprimorando o desenvolvimento do novo produto.   

 

 Elaboração e adequação de rótulos e tabelas nutricionais: A RDC nº 259, de 20 de 

setembro de 2002 é a resolução que define as regras de alimentos embalados. Um 

bom rótulo deve apresentar uma tabela nutricional que deve ser elaborada a partir 

de cálculos ou por análise de comparação centesimal, sendo sempre fiel as 

legislações vigentes, garantindo assim a comunicação e confiança entre produto e 

cliente.   

 

 Layout de processos: É um serviços utilizado no aprimoramento da área de 

produção, focando em melhorar o fluxo de pessoas, materiais e um melhor 

aproveitamento dos espaços, eliminando os riscos de contaminações, nas 

diferentes etapas de produção. Podendo ser realizado a partir da apresentação 

gráfica da planta da fábrica e/ou de processos. 

 

 Otimização de produtos e processos: Este serviço é indicado para empresas que 

desejem ser mais produtivas e obter um menor custo de produção, sendo realizada 

a partir de análises dos produtos, processos, equipamentos e colaboradores, 

propondo assim melhorias que sejam necessárias.  
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5. ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO  

 

As etapas da fundação estão dispostas nos seguintes itens: 

I. Formação de Equipe: 

Segundo o livro II: DNA Júnior – Primeiros Passos, desenvolvido pela Brasil Júnior em 

2015, no capítulo 3: formando a equipe, é aconselhado que nesse momento inicial seja 

formada uma equipe de apenas 5 pessoas, que ocupariam o espaço de diretores de cada 

diretoria essencial nesse momento. Sabe-se que uma equipe com doze pessoas pode ser 

consideravelmente grande, porém acima de tudo valoriza-se a sinergia e esforço 

individual de cada um para que assim se consiga crescer como equipe e como empresa, e 

é o que está ocorrendo, todos os membros se mantem empenhados e animados para 

“colocar a mão na massa”, visando construir alicerces sólidos para a empresa nesse 

primeiro momento, onde tudo é novo e exige uma imensa quantidade de energia. 

II. Benchmarkings iniciais: 

Tem-se o benchmarking como uma ferramenta comparativa com outras EJs, para que 

assim seja se possa buscar uma melhoria dentro da própria empresa, ou seja, pode-se 

comparar serviços prestados, produtos ou mesmo práticas que são desenvolvidas, visando 

conhecer e aprimorar a própria experiência, tornando-se um atalho para alcançar a 

excelência dos processos internos, evitando eventuais erros que pudessem ocorrer no 

decorrer do caminho. (CAMP, 1998). Um benefício notável dessa prática é que pode ser 

utilizado nas diversas fases de vida da empresa, sempre sendo renovado, mas torna-se 

sobretudo importante na fase de fundação. Pode-se dividir o processo em 5 fases, sendo 

elas: 

Fase 1: Planejamento 

Na fase inicial é necessário que se tenha um planejamento sobre o que se quer retirar 

da outra EJ a qual se fará a comparação. Para isso é torna-se imprescindível fazer a 

pergunta “Qual ponto especifico precisa de uma melhoria?”, normalmente os fatores 

que serão comparados são aqueles que mais se tem dificuldade no momento, 

buscando a comparação como o benchmarking como um meio de iluminação.  

Fase 2: Análise 
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Analisar de forma clara as informações que foram recolhidas e avaliar se elas podem 

ou não ser aplicadas, podendo ocorrer uma adaptação para que assim aja um encaixe 

na realidade da EJ, tudo isso é claro visando as melhorias da empresa.  

Fase 3: Reavaliação 

É uma fase de reflexão sobre o que foi pensado e discutido. Após essa reflexão caso 

aja algo que venha a agregar e de fato seja possível ser implementado dentro da 

estrutura oficial é a hora de comunicar ao resto dos membros envolvidos, revisando 

cada anseio desde a fundação, para que assim a discussão seja ampliada até que aja 

uma concordância coletiva.  

Fase 4: Ação 

Começa-se a implementar o que foi pesquisado e decidido internamente. Nesse 

momento torna-se interessante ser desenvolvido um plano de ação, ao qual vai deixar 

explicado cada passo-a-passo da mudança decidida, sendo descrito quem, como, 

porque, onde, quanto, quando e o que será feito, sendo também definidos maneiras 

simples de se controlar as mudanças.  

Fase 5: Maturidade 

Nesta fase final deve-se delimitar quando o objetivo das mudanças deve-se ser 

alcançado, assim como reiniciar o processo de benchmarking. 

III.  Definição dos Negócios: 

Após a formação da equipe torna-se imprescindível a elaboração de um modelo de 

negócios, pois é através do mesmo que se define a atuação da EJ no mercado, as relações, 

assim como a entrega de valores. Para o desenvolvimento do modelo Brasil Júnior (2015) 

recomenda que seja adotada a metodologia do Business Modelo Canvas (BMC), que se 

define como uma ferramenta auxiliar no desenvolvimento de modelos de negócios para 

qualquer tipo de organização. Como pode se observar na figura abaixo, o BMC engloba 

nove segmentos.  
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                  Fonte: Clark, Osterwalder e Pigneur (2012). 

 

É necessário esclarecer que a Empresa Jr. IFAL Alimentos – EJIFA, pode vir a fazer uso 

de outras ferramentas de gestão, para além do BMC, desde que a viabilidade seja 

analisada pela diretoria, sendo adotadas para balizar as atividades ou mesmo ações 

gerenciais, para assim suportar a tomada de decisões.  

 

IV.  Estrutura Interna: 

Dentro do Segundo o livro II: DNA Júnior – Primeiros Passos, desenvolvido pela Brasil 

Júnior em 2015 é proposto um modelo de estrutura clássica que seria basicamente 

composto por: Assombreia Geral e Conselho Administrativo, sendo esse último composto 

pela Presidência, Diretoria de Projetos, Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de 

Marketing e Diretoria Administrativo Financeira. Entretanto, não se encontra uma 

obrigatoriedade desse modelo, sendo assim as EJs podem optar por não o seguir ou 

mesmo adapta-lo para que todos os colaboradores estejam envolvidos de maneira geral. 

E foi exatamente isso que a EJIFA propôs, uma adaptação do modelo clássico para que 

pudesse atender as necessidades internas. Abaixo observa-se a figura que conter a 

hierarquia da EJIFA: 
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No mais, cabe apresentar a função que cada setor deve desempenhar, bem como os 

respectivos representantes da presidência e diretorias: 

 Assembleia Geral: é órgão de deliberação soberano e que exerce poderes 

decisórios sobre todos os negócios relativos à organização e tomada de decisões 

convenientes à defesa e desenvolvimento da EJIFA podendo ser Ordinária ou 

Extraordinária.  

 Diretoria Executiva: representa os poderes de administração e representação da 

EJIFA, para assim que os seus objetivos sejam assegurados, observando e 

apresentando o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral.  Será 

composta por 1 (um) presidente e 5 (cinco) diretores, sendo eles distribuídos nas 

áreas de Projetos, Marketing, Gestão de Pessoas, Administrativo Financeiro e 

Técnica, eleitos pela Assembleia Geral da EJIFA, os quais têm por funções: 

 Presidente: Será responsável por definir ações, assim como observar os sistemas 

de comunicação e informação, montando um planejamento estratégico, para que 

assim a EJIFA possa funcionar com fluidez, alcançando seus objetivos 

 Projetos: Capta e acompanha o andamento dos projetos executados pela EJIFA, 

servindo de ponte entre estagiário, professor e cliente.  

 Marketing: Define e planeja métodos para atingir o público alvo disseminando a 

cultura da EJIFA, seja através da mídia, eventos, ou quaisquer outras 

metodologias.   

 Gestão de Pessoas: Cuida da administração de todos os colaboradores, seleciona, 

avalia acompanha e auxilia os membros, através de treinamentos ou uma simples 

conversa.  
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 Administrativo Financeiro: Define e acompanha a política de gastos do ano, 

além de ser responsável por toda a parte jurídica da EJIFA.  

 Técnica: Acompanha e fiscaliza os membros diretamente ligados aos serviços 

ofertados pela empresa. 

  

V.  Relacionamento com a Instituição de Ensino: 

Durante o ciclo de vida da Empresa Júnior uma de suas relações mais importante será 

sempre a Instituição de Ensino Superior (IES), pois é justamente essa relação que 

assegura alguns pontos primordiais para a existência da EJ, como a orientação dos 

professores, a disponibilização da estrutura física e até mesmo o reconhecimento da IES. 

O relacionamento com a IES aqui proposto está em consonância com a Lei nº 13.267, de 

6 de abril de 2016 que diz respeito a criação e a organização das Empresas Juniores, sendo 

assim essa lei tratam de questões relacionadas ao vínculo da Empresa Junior IFAL 

Alimentos – EJIFA para com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Alagoas – campus Maceió. A partir da lei em questão, destaca-se os seguintes aspectos 

que são atendidos pela EJIFA: 

A. Considera-se empresa júnior a entidade organizada nos termos desta Lei, sob a forma 

de associação civil gerida por estudantes matriculados em cursos de graduação de 

instituições de ensino superior, com o propósito de realizar projetos e serviços que 

contribuam para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos associados, 

capacitando-os para o mercado de trabalho. 

B. Poderão integrar a empresa júnior estudantes regularmente matriculados na 

instituição de ensino superior e no curso de graduação a que a entidade seja vinculada, 

desde que manifestem interesse, observados os procedimentos estabelecidos no 

estatuto. 

C. As atividades desenvolvidas pela empresa júnior deverão ser orientadas e 

supervisionadas por professores e profissionais especializados, e a empresa, desde 

que devidamente reconhecida nos termos do art. 9º, terá gestão autônoma em relação 

à direção da faculdade, ao centro acadêmico e a qualquer outra entidade acadêmica. 

D. A instituição de ensino superior é autorizada a ceder espaço físico a título gratuito, 

dentro da própria instituição, que servirá de sede para as atividades de assessoria e 

consultoria geridas pelos estudantes empresários juniores. 
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5.1 FLUXOGRAMA INTERNO  

 

     

                                           Fonte: COSTA, 2021. 
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6. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA 

 

A infraestrutura necessária para o funcionamento da EJIFA dentro das dependências 

do IFAL - Campus Maceió - consiste em: 

o Sala de permanência - sede da EJIFA: 

A sede se faz necessária para a execução das atividades borocráticas pelos membros da 

empresa, bem como para recebimentos dos clientes. 

 

o Material de escritório básico: 

Mesa, cadeiras, pontos de energia, internet, ar-condicionado, computador e impressora. 

o Laboratórios de química: 

Para realização das análises fisíco-químicas e microbiológicas. 

o Laboratórios de alimentos; 

Para realização das análises sensoriais, como também elaboração dos serviços 

burocráticos, de estudo e consultorias. 
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7. SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

o Acompanhamento de projetos estrátegicos 

Realização de reuniões periódicas entre os responsáveis pelo projeto e o diretor do 

departamento envolvido, com registro por meio de checklists específicos, para que neles 

possam ser acompanhados prazos e feitas as devidas análises, além de possibilitar uma 

visão geral do projeto, elaboração de relatórios com as entregas das etapas , resultados e 

análise, após o fim os resultados que este proporcionou à empresa. 

o Controle de indicadores  

Elaboração de planilhas, nas quais todas as coletas de indicadores possam ser 

registradas, dando origem a gráficos que podem ser utilizados para análise. Além disso, 

será feito o registro das coletas com uma periodicidade que será definida, assim como o 

registro do andamento dos projetos internos e da contabilidade, em um quadro de gestão 

à vista exposto na empresa, para garantir o envolvimento dos membros através da 

comunicação da estratégia  com o intuito de centralizar as informações para a análise e a 

criação de bases históricas. 

o Reuniões de acompanhamento e análise  

Reuniões periódicas de análise dos indicadores, onde serão discutidos os resultados 

de cada um deles, o contexto da empresa, entre outros, baseando-se nos insumos da 

ferramenta de controle. Nessas reuniões, também devem ser definidas saídas e planos 

de ação para indicadores com resultados críticos, que logo em seguida serão detalhados 

e executados.    Por fim, as análises e saídas da reunião serão registradas em um 

relatório, juntamente com gráficos e resultados dos indicadores para que sejam uma forma 

de gestão do conhecimento e aprendizado. 

o Revisão estratégica 

Realização de análise crítica sobre as estratégias utilizadas anualmente e discussões 

para possíveis melhorias para o ano seguinte. Dessa forma as melhorias serão registradas 

para servir de gestão do conhecimento,  revisão do planejamento estratégico e, caso 

aplicáveis, serem implementadas. Durante a elaboração da estratégia, também será 

definido seu prazo de revisão, dessa forma, após o tempo determinado, o Planejamento 

Estratégico da empresa deve ser  analisado, para que contemple um novo contexto e, 

consequentemente, novas necessidades      de crescimento e estruturação. 
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8. PROFESSORES ORIENTADORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

Os professores responsáveis pelo acompanhamento dos serviços oferecidos pela 

EJIFA podem ser visualizados a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Sampaio Bezerra da Silva (Graduação: Engenharia de Alimentos/ Mestrado:Nutrição) 

 

Cecília Dantas Vicente (Graduação: Engenharia de Alimentos/ Mestrado: Engenharia de Alimentos/ 

Doutorado: Química e Biotecnologia) 

 

Celso Silva Caldas (Graduação: Engenharia Química/ Mestrado: Química Orgânica/ Doutorado: Engenharia 

Química) 
 

Daniel Ribeiro de Mendonça (Graduação: Engenharia Química/ Mestrado: Engenharia de Alimentos/ 

Doutorado: Engenharia Química) 

 

Danielle Cotta  de Mello Nunes da Silva (Graduação: Engenharia de Alimentos/ Mestrado: Engenharia de 

Alimentos/ Doutorado: Engenharia de Alimentos) 

 
Hércules de Lucena lira (Graduação: Engenharia de Alimentos e Administração/ Especialização: Engenharia da 

Qualidade e Controle de Qualidade de Alimentos/ Mestrado: Nutrição) 

 

Edriane Teixeira da Silva (Graduação: Engenharia Química/ Especialização: Biossegurança RPQ / Mestrado: 

Química Orgânica e Biotecnologia/ Doutorado: Ciências e Química Orgânica) 

 

Demétrius Pereira Morilla (Graduação: Licenciatura e Bacharelado em Química/ Especialização: Didática da 

Educação/ Mestrado: Química e Biotecnologia) 

 

Jonas Dos Santos Sousa (Graduação: Tecnologia em Alimentos/ Mestrado: Engenharia Agrícola/ Doutorado: 

Engenharia de Processos) 

 

Johnnatan Duarte de Freitas (Graduação: Licenciatura em Química/ Mestrado: Química e Biotecnologia/ 

Doutorado: Química e Biotecnologia) 

 

José Diego Magalhães Soares (Graduação: Engenharia Química/ Mestrado: Recursos Hídricos e Saneamento) 

 

Marília Niedja Santos da Costa (Graduação: Tecnologia em Laticínios/ Mestrado: Química e Biotecnologia) 

 

Mikael de Lima Freitas (Graduação: Licenciatura em Química/ Mestrado: Engenharia Química) 

 

Silier Morais de Souza  (Graduação: Administração/ Especialização: Educação Profissional em Gestão 

Empresarial / Mestrado: Gestão Empresarial) 

 

Miriam Tenório Maranhão (Graduação: Psicologia/ Mestrado: Psicologia Clínica/ Doutorado: Psicologia 

Clínica)  

 

Romilson Gomes dos Santos (Graduação: Licenciatura plena em Matemática/ Especialização: Metodologia do 

ensino na física e matemática e docência do Ensino Superior/ Mestrado: Educação) 

 

Iara Barros Valentim (Graduação: Engenharia Química/ Mestrado: Química e Biotecnologia/ Doutorado: 

Química / Físico-Química) 

(Assinado digitalmente em 03/06/2021 20:10), CECILIA DANTAS VICENTE, COORDENADOR (FG-01, FG-02, FG-03, FG-04), 1524170

23041.017663/2021-15



22 

 

9. BOLSAS 

 

Tendo em vista que a empresa JR. não pode ter fins lucrativos, solicitamos a 

disponibilização de algumas bolsas para os alunos vinculados a empresa, de modo que a 

mesma servirá para custear as necessidades básicas para participação integral durante o 

tempo dedicado a EJ, além de servir como um meio de desenvolvimento e investimento 

pessoal em conhecimento técnico e prático paraexecução dentro da própria emprea Jr.   

Desta forma, para ajudar no processo de permanência e incentio aos alunos é 

solicitado um número de 6 (seis) a 12 (doze) bolsas, com base na estruturação mínima da 

empresa.   
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10. PROPOSTA DE ESTATUTO 

 

 

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA ÁREA DE ALIMENTOS 

EJIFA 

 

 

a) Capítulo I - Denominação, Sede, Finalidade e Duração 
 

Artigo 1º - A Associação de prestação de serviços na área de alimentos, doravante 

denominada EJIFA – Empresa Jr. IFAL Alimentos de Tecnologia de Alimentos do 

Instituto Federal de Alagoas Campus Maceió - é uma associação civil sem fins 

econômicos, com fins educativos, e com prazo de duração indeterminado, com sede na 

cidade de Maceió, Estado de Alagoas, Avenida do Ferroviário, nº 530 e foro nesta cidade 

de Maceió, Estado  de Alagoas, que se regerá pelo presente estatuto e pelas disposições 

legais aplicáveis. 

 

Artigo 2º - A EJIFA tem por finalidade: 

 

a) Proporcionar a seus membros efetivos as condições 

necessárias à aplicação prática de seus conhecimentos teóricos relativos à 

sua área de formação profissional; 

 

b) Dar à sociedade um retorno dos investimentos que ela realiza na 

Universidade, através de serviços de alta qualidade, realizados por futuros profissionais 

da área de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal de Alagoas campus Maceió; 

 

c) Incentivar a capacidade empreendedora do aluno, 

dando a ele uma visão profissional já no âmbito acadêmico; 

 

d) Realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios 

sobre assuntos específicos inseridos em sua área de atuação; 

 

e) Assessorar a implantação de soluções indicadas para problemas 

diagnosticados; 
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f) Valorizar alunos e professores do Instituto Federal de 

Alagoas campus Maceió no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, 

bem como a referida instituição; 

 

b) Capítulo II - Quadro Social, Direitos e Deveres 

  

Artigo 3º - Os estudantes que tiverem interesse em se tornar membros da 

EJIFA serão    adimitidos por processo seletivo, podendo ser de 3 categorias: 

a) MEMBRO EFETIVO: estudante regularmente matriculado no curso 

de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal de Alagoas campus -  Maceió, admitidos 

através de processo seletivo. 

b) MEMBRO TRAINEE: qualquer estudante regularmente 

matriculado no curso de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal de Alagoas - 

campus Maceió, admitido em processo de treinamento e seletivo. 

c) MEMBRO ESTAGIÁRIO: qualquer estudante regularmente 

matriculado no curso   de Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal de Alagoas - 

campus Maceió selecionado pelos membros efetivos, que foi solicitado para a execução 

de serviços para a Empro Jr. 

 

a) MEMBRO AFILIADO: pessoas física ou jurídica que desejem colaborar 

com a EJIFA, mediante deliberação de sua Assembleia Geral, que prestarão 

trabalho voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 

Parágrafo Único - Os membros da EJIFA não respondem, mesmo que subsidiariamente, 

pelas obrigações sociais. 

 

Artigo 4º - São direitos dos membros efetivos: 

 

a) Comparecer e votar nas Assembleias Gerais; 

 

b) Solicitar a qualquer tempo, informações relativas às atividades da EJIFA; 

 

c) Utilizar todos os serviços colocados à sua disposição pela EJIFA; 
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d) Ser eleitos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal-Administrativo; 

 

e) Requerer a convocação de Assembleia Geral, na forma prevista neste Estatuto. 

 

 

Artigo 5º - São deveres de todos os Membros: 

 

a. Respeitar o Estatuto e o Código de Ética, bem como as deliberações 

da Assembleia Geral e da Diretoria Executiva. 

b. Exercer diligentemente os cargos para osquais tenham sidos eleitos, em se 

tratando de membros efetivos. 

c. Comparecer assiduamente aos plantões, reuniões e às Assembleias 

Gerais; 

d. Não tomar posição pública de caráter político, partidário ou religioso 

em nome da EJIFA. 

e. Prestigiar a EJIFA por todos os meios ao seu alcance. 

f. Cumprir os horários pré-estabelecidos para as reuniões internas e 

Assembleias Gerais, para atendimento ao público e sala de projetos, bem como 

comparecer assiduamente aos mesmos, respeitando o limite de faltas conforme descrito em 

regimento interno; 

g. Guardar sigilo total a respeito das reuniões e projetos realizados pela 

“EJIFA”, para pessoas não associadas à Empresa; 

h. Não acumular atividades como estágios ou empregos, sem o prévio 

conhecimento da Diretoria Executiva. 

i. Assinar Termo de Voluntariado. 

 

Artigo 6º - Perde-se a condição de membro da EJIFA: 

 

a) Pela sua renúncia; 

b) Pela conclusão, abandono ou jubilamento do curso de Tecnologia de 

Alimentos no Instituto Federal de Alagoas Campus Maceió em se tratando de membro 

efetivo; 

c) Pela morte, no caso de pessoas físicas ou pela cessação de suas 

atividades, no caso de pessoa jurídica; 
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d) Por decisão de 2/3 dos membros efetivos, fundada na violação de 

qualquer das disposições do presente Estatuto. 

 

 

 C) Capítulo III – Do Conselho Fiscal-Administrativo 

 

Artigo 7º - O Conselho Fiscal-Administrativo será constituído por 6 (seis) membros e 

seus respectivos suplentes, eleitos em Assembléia Geral.  

 

§ 1º O mandato do Conselho Fiscal-Administrativo será de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, 

coincidente com a Diretoria Executiva. 

§ 2º Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até o seu 

término. 

 

Artigo 8º - Compete ao Conselho Fiscal-Administrativo: 

 

a) Examinar os livros de escrituração da Instituição; 

 

b) Opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da 

entidade; 

 

c) Requisitar à Diretoria Administrativo-Financeira, a qualquer tempo, documentação 

comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela Instituição; 

 

d) Acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes; 

 

e) Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral; 

 

f) Emitir pareceres sobre contas, balanços, relatórios financeiros, orçamento anual e 

relatórios apresentados pela Diretoria Executiva. 

 

g) Manifestar-se sobre propostas e matérias que lhe sejam submetidas pela Diretoria 

Executiva; 
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Parágrafo Único – O Conselho Fiscal-Administrativo se reunirá ordinariamente a cada 3 

(três) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

  

D) Capítulo IV – Da Diretoria Executiva 

 

Artigo 9º - A Diretoria Executiva é investida dos poderes de administração e 

representação da EJIFA, de forma a assegurar a consecução de seus objetivos, 

observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral. 

Artigo 10º - A Diretoria Executiva será composta por 1(um) presidente, e 5 (cinco) 

diretores, sendo estes últimos distribuídos nas áreas de Marketing, Gestão de Pessoas, 

Projetos, Administrativo Financeiro e Técnico. eleitos pela Assembleia Geral Ordinária 

da EJIFA, para mandato de 01 (um) ano e 6 (seis) meses permitida a reeleição apenas  uma 

vez ao mesmo cargo. 

Artigo 11º - Em caso de vacância da Diretoria Executiva, esta elegerá um substituto para 

ocupar o cargo vago até a realização da próxima Assembleia Geral. 

Artigo 12º - A Diretoria Executiva reunir-se-á, pelo menos 4 (quatro) vezes ao ano, 

mediante convocação, por meio eletrônico, de seu presidente, com antecedência mínima 

de 2 dias corridos. 

 

Parágrafo Único - As reuniões da Diretoria Executiva poderão ser, ainda, convocadas por 

seu presidente, a requerimento de, no mínimo 2/3 de seus membros. 

 

Artigo 13º - Compete à Diretoria Executiva: 

a) Regulamentar e executar as deliberações da Assembleia Geral; 

 

b) Elaborar as demonstrações financeiras, relatórios de atividades e orçamento anual e 

apresentá-los na Assembleia Geral; 

 

c) Estabelecer as diretrizes fundamentais da EJIFA; 

 

d) Aprovar a admissão de membros da EJIFA; 
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e) Aceitar subvenções e legados; 

 

f) Aprovar as propostas de projetos a serem executados pela EJIFA e os respectivos  

contratos; 

 

g) requerer e providenciar todas as formalidades necessárias à obtenção de imunidade e 

isenções fiscais; 

 

h) Requerer os pedidos de projetos a terceiros, sempre levando em conta a capacidade     da 

EJIFA para assumi-los, bem como seus interesses e objetivos fundamentais; 

 

i) Eleger substitutos para os cargos vagos de Diretores, no caso de vacância ou impedimento 

temporário dos mesmos, em caso de afastamento ou trancamento após o início das 

atividades da Empresa Júnior, o membro deverá indicar o/a substituto/a. O/A 

substituto/a deverá manifestar, por escrito, sua concordância. 

 

 

Artigo 14º - Em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais, inclusive assinatura de 

contratos, emissão de cheques, ordens de pagamento, e na constituição de procuradores, 

a EJIFA será representada pelo presidente e diretor financeiro. 

 

 

E) Capítulo V - Assembleia Geral 

 

Artigo 15º - A Assembleia Geral é o órgão de deliberação soberano da EJIFA que poderá 

ser Ordinária ou Extraordinária. 

 

Artigo 16º - Somente os membros efetivos terão direito a voto nas Assembleias Gerais,    

correspondendo 1 (um) voto a cada membro efetivo, vedada a representação, nas 

Assembleias Gerais, por procuração. 

Artigo 17º – Compete à Assembleia Geral: 

 

a) Eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal-Administrativo; 

b) Decidir sobre reformas do Estatuto; 
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c) Decidir sobre a conveniência em alienar, transigir, hipotecar ou 

permutar bens patrimoniais; 

d) Decidir sobre a extinção da Instituição; 

e) Destituir qualquer membro da Diretoria Executiva e do Conselho 

Fiscal- Administrativo em caso de má conduta comprovada ou por 

infração deliberada ao Estatuto ou ao Código de Ética; 

f) aprovar o Regimento Interno; 

g) Analisar e aprovar as demonstrações financeiras e contábeis, 

previamente aprovadas pelo Conselho Fiscal-Administrativo, 

assim como os pareceres da Diretoria Executiva. 

h) Aprovar a programação anual da Instituição para o período seguinte. 

i) Deliberar em casos omissos no presente Estatuto. 

 

Parágrafo Único: A Assembleia Geral será presidida por presidente e as funções de 

secretário da Assembleia Geral serão desempenhadas por um membro da Diretoria 

Executiva. 

 

Artigo 18º - As Assembleias Gerais Extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, 

com 2 dias corridos de antecedência a sua realização, mediante divulgação dirigida a 

todos os membros efetivos. 

 

Parágrafo Único - As Assembleias Gerais Extraordinárias, serão ainda convocadas pela 

Diretoria Executiva, a requerimento de membros efetivos representando, no mínimo 2/3 

dos membros efetivos da EJIFA. 

 

Artigo 19º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á 2 vezes ao ano, sendo uma 4 meses 

após o início do ano civil e outra no prazo de 3 de meses antes do término do mesmo. 

Artigo 20º - Serão nulas as decisões da Assembleia Geral sobre assuntos não incluídos 

na Ordem do Dia, a não ser que na Assembleia Geral se encontrem fração de 2/3 os 

membros efetivos e não haja oposição de qualquer deles. 

Artigo 21º - A instauração da Assembleia Geral requer um quórum de fração de 2/3 dos 

membros efetivos e suas decisões serão sempre tomadas por maioria de 2/3 de votos dos 

presentes, a não ser que disposto de forma distinta neste Estatuto. 

Parágrafo 1 - Se à hora marcada para a Assembleia Geral não houver quórum de 2/3 dos 
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membros efetivos, será dado um prazo de 20 minutos para que seja atingido este quórum. 

Parágrafo 2 - Caso não seja atingido 20 minutos o quórum de realização da Assembleia 

Geral após decorridos da primeira convocação, a Assembleia Geral se realizará se 

estiverem presentes pelo menos 1/3 dos membros efetivos. 

 

F) Capítulo VI - Das Eleições 

 

Artigo 22º - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal-Administrativo 

são eleitos por membros efetivos da EJIFA em eleições realizadas em Assembleia Geral 

convocada para este fim. 

Artigo 23º - O Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleições deve ser publicado   

com no mínimo de 3 dias de antecedência à data da eleição. 

 

Artigo 24º - Todo membro efetivo pode candidatar-se a um cargo na Diretoria Executiva  

sendo a eleição realizada por meio de sistema de votação, tempo de empresa e respeitando 

a quantidade mínima de 60% de alunos do curso de Tecnologia de Alimentos. 

 

Parágrafo Único - A reeleição para um mesmo cargo da Diretoria Executiva é permitida 

uma única vez. 

 

G)  Capítulo VII – Patrimônio 

 

Artigo 25º - O patrimônio da EJIFA será constituído de bens móveis e imóveis que  já 

possui ou que venha a possuir: 

a) Pelas contribuições dos parceiros; 

b) Pelas contribuições regulares dos membros efetivos, a serem fixadas pela Diretoria 

Executiva e encaminhadas à Assembleia Geral; 

c) Pela receita proveniente dos serviços prestados a terceiros; 

d) Pelas verbas provenientes de filiações ou convênios. 

e) Por subvenções e legados oferecidos à EJIFA e aceitos pela Diretoria Executiva. 

 

Artigo 26º - Em caso de extinção da EJIFA o seu patrimônio será revertido para o Instituto 

Federal de Alagoas Campus Maceió. 
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H)  Capítulo VIII - Disposições Gerais 

 

 

Artigo 27º - O exercício social coincidirá com o ano civil. 

 

Artigo 28º - Os resultados da EJIFA que se verificarem ao final de cada exercício social 

serão compulsoriamente reinvestidos na empresa. 

Artigo 29º - É vedada a remuneração aos integrantes do Conselho Fiscal-Administrativo 

e da Diretoria Executiva pelo exercício de tais funções, bem como a distribuição de 

bonificações ou vantagens a dirigentes ou membros efetivos da EJIFA. 

 

Parágrafo Único - Os participantes de todos os projetos receberão da EJIFA reembolso 

referente às despesas incorridas nos mesmos. 

 

Artigo 30º - A EJIFA será extinta a qualquer tempo, por deliberação de no mínimo 2/3 

dos membros efetivos em Assembleia Geral. 

Artigo 31º - O presente Estatuto somente poderá ser modificado por deliberação de no 

mínimo 2/3 dos Diretores Executivos em Assembleia Geral. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ATAS 
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Quarta-feira 19 de abril de 2021 

 

Corpo docente: 

Orientadores: Cecilia Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira 

 

Corpo discente: 

Comissão da EJIFA: Ana Paula / Cristian Bernardino / Elizeu Toledo / Eloya Zanghi 

 

PAUTAS: 

 Socialização dos participantes; 

 Definição de uma realização de votação para definir comissão organizadora, 

presidência e professores orientadores; 

 Fica definido pela assembleia por deliberação os seguintes discentes da comissão 

organizadora: Eloya Zanghi, Cristian Bernardino, Elizeu Toledo e Ana Paula. A 

Presidência fica no comando da discente Eloya Zanghi e os Docente orientadores 

são: Cecília Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira. 

  

Convidados presentes: 

Participantes da EJIFA:  

 Agda Cristina Pereira dos Santos 

 Ana Maria Batista  

 Dayse Gislene de Amorim Martins  

 Jessika Tamyres Bezerra da Costa 

 José Alexandre de Brito Silva 

 José Rafael Rodrigues Lima 

 Luana Kayse Ferreira dos Santos Dias 

 Marcio Douglas Alves dos Santos  

 

 

 

 

Terça-feira 20 de abril de 2021 

 

Corpo docente: 

Orientadores: Cecilia Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira 

Corpo discente: 

Comissão da EJIFA: Ana Paula / Cristian Bernardino / Elizeu Toledo / Eloya Zanghi 

 

PAUTAS: 
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 Decidir os tópicos do projeto; 

 Discutir os serviços ofertados pela EJIFA; 

 Ampliar os tópicos do projeto com o grupo geral para deliberar e definir suas 

partes; 

 Criar enquete em forma de formulário no Google no grupo geral para deliberação 

dos serviços ofertados pela EJIFA e do logotipo da empresa; 

 Segundo calendário acadêmico, as aulas do ERE III se iniciam dia 10.05.2021; 

 

 

Convidados presentes: 

Reunião apenas com a comissão. 

 

 

 

Quinta-feira 22 de abril de 2021 

 

Corpo docente: 

Orientadores: Cecilia Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira 

 

Corpo discente: 

Comissão da EJIFA: Ana Paula / Cristian Bernardino / Elizeu Toledo / Eloya Zanghi 

 

PAUTAS: 

 O aluno estará vinculado a empresa em “Projeto de Extensão” ou estágio (o último 

a depender do coordenador do curso); 

 Federar a empresa com a FEJEA (duração de 4 meses no mínimo); 

 Cargos técnicos e de diretoria só podem ser ocupados por alunos a partir do 3º 

período; 

 Entrar em contato com o Damião (diretor da FEJEA); 

 

 

Convidados presentes: 

 

Presidente do FEJEA: Damião 

Coordenadora do PROEX: Jaqueline/Rita 

 

Participantes da EJIFA:  

 Agda Cristina Pereira dos Santos 

 Ana Maria Batista  
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 Dayse Gislene de Amorim Martins  

 Jessika Tamyres Bezerra da Costa 

 José Alexandre de Brito Silva 

 José Rafael Rodrigues Lima 

 Luana Kayse Ferreira dos Santos Dias 

 Marcio Douglas Alves dos Santos  

 

Sexta-feira 23 de abril de 2021 

 

Corpo docente: 

Orientadora: Cecilia Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira 

 

Corpo discente: 

Comissão da EJIFA: Ana Paula / Cristian Bernardino / Elizeu Toledo / Eloya Zanghi 

 

PAUTAS: 

 Esclarecer questões sobre o primeiro período; 

 Resolver reunião com os orientadores e diretor da FEJEA(Damião); 

 Agilizar a montagem do projeto; 

 Reforçar o período de renovação da diretoria e presidência (1 ano e 6 meses); 

 Pesquisar a lei 13.267/16 (Empresas Juniores); 

 Marcar o mais rápido possível para ter outras orientações; 

 

Convidados presentes: 

Reunião apenas com a comissão. 

 

 

Segunda-feira 26 de abril de 2021 

 

Corpo docente: 

Orientadora: Cecilia Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira 

 

Corpo discente: 

Comissão da EJIFA: Ana Paula / Cristian Bernardino / Elizeu Toledo / Eloya Zanghi 

 

PAUTAS: 

 Esclarecer dúvidas dos alunos; 

 Orientar quanto a elaboração de suas respectivas etapas; 

 Alertar sobre o plágio; 
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 Reafirmar os horários, dias e local (grupo) para tratar sobre o projeto (deixando 

claro as exceções); 

 Mandar no grupo o regulamento: tempo da diretoria no cargo, diretorias e setores 

técnicos, o que cada um faz, como os alunos devem se associar, quem pode se 

associar; 

 A aluna AGDA CRISTINA do Curso de Tecnologia de Alimentos do Campus 

Maceió, do 2º período foi submetida a assumir o cargo da DIRETORIA DE 

MARKETING DO EJIFA; 

 

Convidados presentes: 

Orientadores: Cecilia Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira 

Participantes da EJIFA:  

 Agda Cristina Pereira dos Santos 

 Ana Maria Batista  

 Dayse Gislene de Amorim Martins  

 Jessika Tamyres Bezerra da Costa 

 José Alexandre de Brito Silva 

 José Rafael Rodrigues Lima 

 Luana Kayse Ferreira dos Santos Dias 

 Marcio Douglas Alves dos Santos  

 

 

Quarta-feira 28 de abril de 2021 

 

Corpo docente: 

Orientadora: Cecilia Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira 

 

Corpo discente: 

Comissão da EJIFA: Ana Paula / Cristian Bernardino / Elizeu Toledo / Eloya Zanghi 

 

PAUTAS: 

 Primeira Empresa júnior do IFAL foi em Palmeira dos índios; 

 A execução da fiscalização fiscal é de responsabilidade da diretoria da empresa 

junto ao auxílio do corpo docente e dos demais integrantes da EJIFA; 

 Os diretores participaram de um programa de capacitação ofertada pela FEJEA e 

que se inicia na segunda semana de maio do decorrente ano; 

 Foi solicitado a criação de um grupo no Telegram para a capacitação a diretoria e 

para o acúmulo de recursos em pro da EJIFA; 

 Foi discutido a posição do RT (Responsável Técnico) nos serviços ofertados pela 

EJIFA, visando sua atuação sem comprometimento aos demais integrantes da 

empresa, possibilidade de bolsa ou renumeração ao RT, atuação do corpo docente 

junto ao RT, discussão de possíveis danos dos serviços ofertado e quais as 

consequências relacionadas a cada cargo; 
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 Segundo a coordenadora do PROEX Jaqueline, as Empresas JR. são reconhecidas 

pelo IFAL como projeto de extensão; 

 O Presidente do FEJEA Damião, incentivou a criação do Estatuto da EJIFA 

posteriormente em seu avanço; 

 A coordenadora do Curso de Tecnologia de Alimentos do Campus Maceió e 

também Orientadora da Comissão do EJIFA, Professora Cecília, comentou sobre 

a reavaliação dos serviços ofertados pela empresa visando oferecer serviço de 

qualidade com segurança e responsabilidade;  

 Durante o fim da reunião foi comentado o primeiro passo para dar abertura do 

processo da EJIFA, inicialmente deve haver respectivamente uma reunião com o 

colegiado do curso, coordenação, PROEX e por último com a Direção Geral; 

 A aluna ANA MARIA do Curso de Tecnologia de Alimentos do Campus Maceió, 

do 6º período foi submetida a assumir o cargo da DIRETORIA DE FINANÇAS 

DA EJIFA; 

 

Convidados presentes: 

Presidente do FEJEA: Damião 

Coordenadora do PROEX: Jaqueline/Rita 

 

 

Sábado 01 de maio de 2021 

 

Corpo docente: 

Orientadora: Cecilia Dantas Vicente e Hércules de Lucena Lira 

 

Corpo discente: 

Comissão da EJIFA: Ana Paula / Cristian Bernardino / Elizeu Toledo / Eloya Zanghi 

 

PAUTAS: 

 Discussão sobre a formatação do projeto para avaliação da direção geral; 

 Reflexão sobre alguns pontos críticos da esquematização da empresa buscando a 

melhor solução possível diante da situação atual; 

 

 

 

CONVIDADOS PRESENTES: 
 

Apenas com a comissão. 
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PARECER DA DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS MACEIÓ À SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE 

EMPRESA JÚNIOR APRESENTADA PELA SERVIDORA CECILIA DANTAS VICENTE 

 

A Servidora CECILIA DANTAS VICENTE, do quadro permanente de docentes do Campus 

Maceió, sem pendências no âmbito da extensão neste Campus, lotada na Coordenação do 

Curso de Tecnologia em Alimentos, apresenta proposta de criação de Empresa Júnior, a 

“Empresa Júnior Ifal Alimentos – EJIFA”, submetida ao edital 11/2020/Proex/Ifal, mediante 

cadastro do processo nº 23041.017663/2021-15, ao que esta Direção-Geral é instada a emitir 

seu parecer.  

Primeiro, observamos que, no referido processo, os trâmites formais de fluxo 

documental da proposta apresentada seguem o que consta no Edital nº 11/2020/Proex/Ifal, 

como também se guiam pelo que preconiza a Resolução nº 34/2015/CS/IFAL, que aprova o 

Regulamento para a Habilitação de Empresas Juniores no Instituto Federal de Alagoas. Após a 

abertura do processo no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – Sipac, 

com preenchimento do Formulário para Habilitação de Empresas Juniores, a Servidora 

encaminhou-o ao Colegiado do Curso Superior de Tecnologia de Alimentos, que, mediante 

assinatura de Termo de Concordância, se pronunciou, no dia 27 de maio de 2021, com votação 

unânime dos docentes presentes à reunião, pela continuidade do processo, aprovando a 

criação da Empresa Júnior no Curso mencionado, recomendando, porém, a realização de 

alguns ajustes e correções. A aprovação da proposta pelo Colegiado, entende-se, indica que o 

projeto apresentado para criação da Empresa Júnior tem vinculação com a área de formação 

da Coordenação do Curso de Tecnologia em Alimentos e apresenta viabilidade técnica e 

econômica. 

A seguir, passamos a verificar o atendimento da proposta em análise aos critérios 

elencados no Edital e na Resolução supracitados, que definem os parâmetros fundamentais à 

caracterização da instituição Empresa Júnior no âmbito do Ifal.  

Anexada ao processo nº 23041.017663/2021-15 está a PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE 

EMPRESA JÚNIOR VINCULADA AO CURSO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – CAMPUS 

MACEIÓ “EJIFA”. Trata-se de um projeto que tem, como docentes orientadores, a Profa. Dra. 

Cecilia Dantas Vicente e o Prof. Me. Hércules de Lucena Lira, e conta, ainda, na “COMISSÃO DE 

CRIAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR - EQUIPE DE ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO”, com a 

participação dos discentes Ana Paula Bezerra dos Santos – 2° período, Cristian Bernardino da 

Silva Santos – 6°período, Elizeu Toledo Oliveira – 6º período e Eloya Zanghi Santana Costa – 6º 

período.  

As partes componentes dos dados solicitados no Art. 10 da Resolução nº 

34/2015/CS/Ifal, no projeto em análise, organizam-se em “JUSTIFICATIVA”, “OBJETIVOS”, 

“PLANO ACADÊMICO”, “ÁREAS DE ATUAÇÃO”, “ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO”, 

“INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA”, “SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO”, 

“PROFESSORES ORIENTADORES PARA OS SERVIÇOS”, “ATAS” e “REFERÊNCIAS”. 

Para avaliar a estrutura e o conteúdo dessa proposta, atemo-nos, aqui, ao que 

preconiza, para o projeto de habilitação da Empresa Júnior, o que consta no Art. 10 da 

Resolução supracitada.  

 

I - Estrutura e funcionamento 
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O projeto atende, em parte, ao disposto na Resolução, pois não indica a composição da 

estrutura triádica básica para a administração da Empresa Júnior, i.e., a Assembleia Geral, a 

Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. Falta indicar este último Conselho, a não ser que, na 

proposta apresentada, ele seja equivalente ao que se chama de “Conselho Administrativo”. 

Chamamos a atenção para o fato de que, na proposta de estatuto, esse mesmo Conselho é 

chamado de “Conselho Fiscal-Administrativo”. Caso a nomenclatura “Conselho Fiscal-

Administrativo” corresponda à instância “Conselho Fiscal”, é necessário informar isso na 

Proposta, inclusive, com a descrição dessa instância, cuja natureza não se evidencia, quando 

da apresentação de cada elemento que compõe essa estrutura.  

No mais, a apresentação dessa estrutura, que acompanha um organograma, descreve cada um 

dos membros que comporão a equipe gestora e, também, a relação entre eles e suas 

atribuições. Sugerimos atentar para a necessidade de se manter a nomenclatura de cada 

instância sempre igual, sem alteração, a cada vez que cada uma delas é citada no 

documento. É necessário corrigir-se isso.  

Nessa parte, informa-se o tipo de vínculo que se estabelece entre a equipe componente da 

Empresa Júnior e o IFAL, bem como se indica o fluxograma interno que compreende as várias 

relações implicadas na atividade da Empresa. Sugerimos mencionar como os membros serão 

selecionados e como se darão os processos de substituição dos integrantes da equipe, 

quando for o caso, muito embora isso seja mais bem explicado na proposta de Regimento. 

 

II - Termo de Concordância do Departamento Acadêmico 

Esse documento já consta como anexo no processo nº 23041.017663/2021-15, conforme 

dissemos acima. 

 

III – Atividades que serão realizadas 

Segundo consta no projeto, as áreas de trabalho da Empresa Júnior que se está propondo 

envolvem “controle de qualidade, estudos e melhoria dos produtos desde sua produção até 

sua embalagem”. Nesse âmbito, prevê-se a oferta dos seguintes serviços: Aumento da validade 

de alimentos, Análise sensorial (sugerimos acrescentar “de alimentos”), Análises 

microbiológicas e físico-químicas (sugerimos acrescentar “de alimentos”), Consultoria com 

aplicação de manuais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) (sugerimos acrescentar “... voltados para os processos de produção de 

alimentos”), Design de embalagens (sugerimos acrescentar “de alimentos”), 

Desenvolvimento de novos produtos (sugerimos acrescentar “alimentícios”), Elaboração e 

adequação de rótulos e tabelas nutricionais, Layout de processos (sugerimos acrescentar “na 

produção de alimentos”) e Otimização de produtos e processos (sugerimos acrescentar “na 

área de alimentos”). 

 

IV – Descrição da metodologia para acompanhamento e avaliação dos projetos 

Para o acompanhamento das atividades da Empresa Júnior “EJIFA”, o projeto prevê a 

participação de mais de quinze docentes integrantes do Colegiado do Curso de Tecnologia em 

Alimentos, escolhidos com base em sua área de especialização, aos quais competirá a tarefa 

de orientar os trabalhos dos discentes integrantes da Empresa naqueles serviços que ela 

pretende prestar. 
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A metodologia de acompanhamento envolve: 1) controle de indicadores, com o uso de 

planilhas, checagem de dados periodicamente e comunicação acerca das informações 

registradas; 2) reuniões de acompanhamento e análise, para discussão e proposição de planos 

de ação, visando ao controle dos dados, com produção de gráficos e relatórios; 3) revisão 

estratégica, pela qual se pretende redimensionar, processualmente, as ações e buscar 

melhorias no trabalho, com planejamento e de forma sistematizada. 

 

V – Previsão do professor orientador para os projetos a realizar 

A proposta de Empresa Júnior “EJIFA” conta com dois coordenadores, segundo informamos 

acima. Ademais, pelo que se indica no projeto, mais de quinze professores, devidamente 

nominados e signatários da proposta, atuarão para orientar os discentes nos projetos a 

realizar. Nesse caso, o projeto adequa-se a essa exigência dos documentos norteadores da 

instituição Empresa Júnior no Ifal. 

 

VI – Proposta de estatuto 

O “ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ALIMENTOS 

EJIFA” indica, inicialmente, a Denominação, a Sede, a Finalidade e a Duração dessa Empresa, 

em harmonia com os princípios legais que regem a instituição Empresa Júnior. Apresenta, 

também, seu Quadro Social, os Direitos e os Deveres de seus membros. No “Parágrafo Único - 

Os membros da EJIFA não respondem, mesmo que subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais”, sugerimos indicar que se trata das “obrigações sociais da empresa”. Apresentam-se 

formas de participação na equipe, tanto no que se refere ao ingresso dos membros quanto à 

sua natureza. Essa proposta de estatuto menciona, ainda, o que constitui o patrimônio da 

empresa e suas formas de aquisição. Sugerimos revisão quanto às sessões, que se grafam a), 

b), c) etc., algumas das quais poderiam estar dentro de outras (por exemplo: os itens c, d e e 

poderiam figurar em uma mesma sessão, já que se enquadram numa mesma ideia, a de que 

correspondem a instâncias que compreendem a Empresa Júnior).   

 

VI – Laboratórios e espaços para o desenvolvimento das atividades 

A proposta da Empresa Júnior em análise prevê, como infraestrutura necessária a seu 

funcionamento. O projeto menciona, primeiramente, a necessidade de uma sede. Informamos 

que esta Direção-Geral se compromete a estruturar um espaço, próximo ao Bloco de 

Edificações, para abrigar a sede da Empresa, com mobiliário básico e equipamentos para esse 

fim, contando com o trabalho do Departamento de Infraestrutura e Manutenção e com a 

colaboração da Coordenação do Curso de Engenharia Civil. Já se anexa à proposta da “EJIFA” a 

planta do espaço que abrigará as Empresas Juniores no Campus Maceió. O projeto aguarda 

apenas a aquisição de materiais para a instalação de dryawall. A proposta em análise afirma, 

também que serão necessários, para o seu funcionamento, os laboratórios do bloco de 

Química, onde funciona o Curso de Tecnologia em Alimentos. Informa, ainda, a necessidade de 

laboratórios ligados, especificamente, ao Curso de Tecnologia em Alimentos. Sugerimos 

indicar, de forma específica, o nome dos laboratórios tanto de Química quanto de 

Alimentos, a fim de precisar qual a natureza específica dos laboratórios que serão utilizados 

pela Empresa Júnior. 
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Salientamos que, para além desses espaços previstos no projeto, o Campus Maceió põe à 

disposição dessa ação extensionista o Laboratório Compartilhado de Pesquisa e Inovação - 

CoLab, observando-se o regramento específico desse espaço.  

 

Diante do exposto e porque 1) a proposta apresentada para a criação da “Associação de 

Prestação de Serviços na Área de Alimentos – EJIFA” adequa-se, em parte, ao que 

normatizam o Edital nº 11/2020/PROEX/IFAL e a resolução nº 34/2015/CS/Reitoria/Ifal, 2) 

essa ação colabora para o crescimento do Curso de Tecnologia em Alimentos e para a melhor 

formação de seus discentes, e 3) essa proposta amplia o impacto social da extensão do Ifal, 

Campus Maceió, junto à sociedade, defiro, com restrição, o pleito da servidora responsável 

pela abertura do Processo nº 23041.017663/2021-15, com parecer favorável à criação da 

referida Empresa Júnior, desde que se corrijam os pontos para os quais chamamos a atenção 

neste parecer, que necessitam de ajustes.  

Na oportunidade, registramos a impossibilidade orçamentária, neste momento, de ofertar, 

pelo Campus, contrapartida de bolsas aos integrantes dessa ação, quer se trate de 

servidores, quer se trate de discentes, restando à disponibilidade orçamentária da Proex 

atender ou não ao que a pleiteante solicita no item 9 do Projeto, a saber, de 6 (seis) a 12 

(doze) bolsas para estudantes. Essa demanda pode ser atendida pelo Campus, caso a 

situação orçamentária permita tal contrapartida. 

Registramos, ainda, a necessidade de, em todo o documento, haver uma revisão linguístico-

gramatical criteriosa e uniformização da nomenclatura utilizada. 

Nestes termos, retornamos o processo para que a servidora Cecilia Dantas Vicente proceda 

aos ajustes recomendados, a fim de se evitar essa necessidade de correção quando da 

chegada do processo à Proex. 

 

Atenciosamente, 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Apesar de serem muito parecidas com as empresas convencionais, tendo os princípios 

e regulamentação de governança corporativas iguais, as empresas juniores são 

consideradas como organizações civis sem fins lucrativos. São formadas e geridas por 

alunos do ensino superior que contam com a orientação dos professores e responsáveis, 

com  objetivo principal o aprendizado prático e a experiência na sua área de formação, 

abrindo um leque de possibilidades. 

Exatamente em 1967, surgia a primeira empresa júnior do mundo, criada pelos alunos 

da Escola Superior de Ciências Econômicas e Comerciais (L’École Superíeure des 

Scienes Economiques et Commerciales – ESSEC), localizada em Paris, na França. Em 

1986, o conceito de empresa júnior já estava em toda a Europa e nesse mesmo ano foi 

fundada a Confederação Europeia de Empresas Juniores – JADE, representante mundial 

do movimento. O movimento chegou ao Brasil em 1986, através do então Diretor da 

Câmara de Comércio Franco-Brasileira, João Carlos Chaves, que orientou os alunos de 

administração da Fundação Getúlio Vargas – FGV de São Paulo, criaram a primeira 

empresa júnior brasileira, a EJFGV, que foi criada em 1988. Em Agosto de 2003, após 

16 anos da chegada do movimento ao Brasil, foi fundada a Confederação Brasileira de 

Empresas Juniores, conhecida como Brasil Junior. O Movimento Empresa Júnior (MEJ) 

é constituído por empresas juniores que compartilham características e valores de 

fomento ao empreendedorismo, ao desenvolvimento pessoal e profissional e à capacidade 

de transformar o país. Imagina-se que, em razão desta identidade, as empresas juniores 

(EJs) tendem à desburocratização, entretanto, identificou-se que as estratégias de 

crescimento do MEJ relacionam-se às dimensões burocráticas discutidas por Hall (1961). 

No Estado de Alagoas, a primeira empresa júnior foi criada em 1993, através da iniciativa 

do professor Paulo da Cruz, docente da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da UFAL, nomeada inicialmente de Júnior’s Consultoria, hoje com 26 anos 

de empresa, chama-se JRS Consultoria. Em 2015 foi criada a primeira empresa júnior do 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL, através dos alunos de engenharia do Campus 

Palmeira dos Índios, com auxílio e orientação dos docentes da instituição, a SIGMA, foi 

também a primeira empresa júnior do agreste alagoano no ramo de Engenharia Civil. 

Alunos do curso de Tecnologia em Alimentos do campus Maceió fizeram uma tentativa 

para abrir uma empresa júnior há alguns anos atrás, mas não obtiveram sucesso e a 

empresa não teve seguimento. 
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No atual cenário, o mercado de trabalho exige alta performance entre os 

profissionais, privilegiando aqueles mais capacitados e com experiência prática para 

apresentar soluções eficientes. Por isso é importante desenvolver a expertise desde os 

primeiros anos de graduação. Neste sentido, além da experiência acadêmica a EJIFA 

proporcionará aos associados um treinamento em ambiente empresarial, o 

aperfeiçoamento do aprendizado no trabalho em grupo, o desenvolvimento de habilidades 

em práticas oratórias e de gestão no mercado de trabalho, dentre outras vantagens. Tendo 

como apoio institucional, o IFAL - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Alagoas - Campus Maceió, garantindo o apoio necessário através de uma equipe de 

professores multidisciplinares a disposição da empresa para suporte e orientação, 

infraestrutura completa, reunindo equipamentos de ponta em análises físico-químicas, 

microbiológicas, sensoriais entre outras. Além das inúmeras parcerias já estabelecidas, as 

quais criam um cenário ideal para os serviços que serão ofertados. Sendo assim, a criação 

da Empresa Jr. IFAL Alimentos, estimulará o espírito empreendedor e promoverá o 

desenvolvimento técnico, acadêmico, pessoal e profissional dos envolvidos. 
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2. IDENTIDADE 

2.1. Razão Social 

Empresa Júnior IFAL Alimentos  

2.2. Nome Fantasia  

EJIFA 

2.3. Sede da empresa 

Localizada na Avenida do Ferroviário n° 530, CEP: 57020-600, no Instituto 

Federal de Alagoas - Campus Maceió, bloco de edificações, atrás do setor gráfico. 

2.4. Logotipo 

 

                            Figura 1: Logotipo em fundo branco. 

 

 

                    Figura 2: Logotipo em fundo escuro. 
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2.5. Missão  

A missão da EJIFA é prestar serviços de qualidade em consultorias e análises de 

controle de qualidade e segurança alimentar para diversas empresas do setor 

alimentício do estado de Alagoas, através de soluções inovadoras. 

2.6. Visão  

A EJIFA visa atingir com excelência seus feitos, obtendo destaque e 

reconhecimento na área de atuação, além de contribuir para o desenvolvimento 

técnico dos colaboradores a partir das experiências gerenciais e práticas.  

2.7. Valores  

A EJIFA presa valores de responsabilidade, comprometimento, ética, ambição e 

voluntariado. Sendo estes inegociáveis e essenciais para o ingresso e permanência 

da empresa no mercado.  

2.8. Público alvo  

Inicialmente micro, pequenas e médias empresas como cooperativas e associações 

do ramo alimentício,  posteriormente grandes empresas como indústrias,  quando 

as demandas estiverem alinhadas com os serviçoes prestados pela EJIFA. 

Atenderá empresas situadas no Estado de Alagoas. 

 

2.9. Organização e estruturação hierarquica 

Assembleia Geral: é órgão de deliberação soberano e que exerce poderes 

decisórios sobre todos os negócios relativos à organização e tomada de decisões 

convenientes à defesa e desenvolvimento da EJIFA podendo ser Ordinária ou 

Extraordinária.  

Conselho fiscal: é o órgão encarregado de avaliar os balanços e relatórios de 

desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, 

emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade. 

Diretoria Executiva: representa os poderes de administração e representação da 

EJIFA, para assim que os seus objetivos sejam assegurados, observando e 

apresentando o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral.  Será 

composta por 1 (um) presidente e 4 (quatro) diretores, sendo eles distribuídos nas 

áreas de Projetos, Marketing e Vendas, Gestão de Pessoas e Administrativo 

Financeiro, eleitos pela Assembleia Geral da EJIFA, os quais têm por funções: 
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 Presidente: Será responsável por definir ações, assim como observar os sistemas 

de comunicação e informação, montando um planejamento estratégico, para que 

assim a EJIFA possa funcionar com fluidez, alcançando seus objetivos 

 Projetos: Capta e acompanha o andamento dos projetos executados pela EJIFA, 

servindo de ponte entre estagiário, professor e cliente.  

 Marketing e Vendas: Define e planeja métodos para atingir o público alvo 

disseminando a cultura da EJIFA, seja através da mídia, eventos, ou quaisquer 

outras metodologias e interação direta com os clientes.   

 Gestão de Pessoas: Cuida da administração de todos os colaboradores, seleciona, 

avalia acompanha e auxilia os membros, através de treinamentos ou uma simples 

conversa.  

 Administrativo Financeiro: Define e acompanha a política de gastos do ano, 

além de ser responsável por toda a parte jurídica da EJIFA.  

 Auxiliar Executivo: todos os membros efetivos da EJIFA, admitidos em processo 

seletivo a ser definido por regulamento próprio, que atuam vinculados diretamente 

há funções de alguma diretoria executiva. O Auxiliar Administrativo é 

subordinado ao Diretor Executivo da área na qual atua, devendo auxiliar esse 

Diretor em todas as atividades de responsabilidade da Diretoria em questão. O 

Auxiliar Administrativo goza de direito. 

 

Além de membros efetivos, a EJIFA poderá ter outras formas de vínculo: 

 Trainees: membro não efetivo, aprovado na primeira etapa do processo seletivo 

da EJIFA que encontra-se em período de experimentação, adaptação e 

treinamento, onde será avaliado de forma constante e criteriosa, a fim de 

identificar sua disposição ou não de compor o quadro fixo da empresa. Após um 

período de 180 dias a comissão responsável pela avaliação dos candidatos do 

processo seletivo avaliará a inserção ou não desse membro no corpo técnico da 

empresa. Trainees também poderão ser promovidos a membros efetivos, por 

merecimento, devido a um desempenho satisfatório, reconhecido pela comissão 

avaliadora responsável. 

 Membro colaborador: toda pessoa física ou jurídica que, interessada na interação 

e na difusão dos serviços prestados pela Empresa Júnior IFAL Alimentos, preste 

relevantes serviços para o desenvolvimento dos seus objetivos. Estes, serão 
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membros colaboradores, durante todo o desenvolvimento do projeto e após o 

término deste terão direito a certificação pelo serviço prestado. 

 Membro voluntário: aluno de curso de nível superior ou técnico, que não seja 

membro efetivo e esteja desenvolvendo alguma atividade na Empresa Júnior 

IFAL Alimentos sob forma de voluntariado a ser regulamentado por regimento 

próprio. 

 Membros Honorários Eméritos: são ex-membros efetivos que prestaram algum 

serviço de alta relevância à EJIFA. O título de Membro Honorário Emérito é uma 

forma de premiação e homenagem, sendo necessária a indicação do nome do ex- 

membro por unanimidade pela Diretoria Executiva e posteriormente encaminhada 

a solicitação para aprovação da Assembléia Geral. 

2.10. Organograma 

 

2.11. Forma de ingresso na empresa 

o Edital de seletivo, divulgado para alunos dos cursos de Tecnologia de 

alimentos do IFAL Campus Maceió, com período de antecedência. 

o Processo seletivo organizado, definido e especificado  pela diretoria. 

o Após aprovação, processos com o treinner e sucessivamente adaptação e 

desempenho satisfatório, a inserção no corpo técnico da empresa. 

 

 

 

 

Assembleia Geral 

Diretoria de 
Projetos 

Auxiliar Executivo 

Diretoria de 
Marketing e 

Vendas 

Auxiliar Executivo

Diretoria de 
Gestão de Pessoas 

Auxiliar Executivo

Diretoria 
Administrativa 

Financeira 

Auxiliar Executivo

Conselho fiscal 

Diretoria Executiva:

Presidência  
Auxiliar Executivo

Fonte: COSTA, 2021. 
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2.12. Fluxograma interno 

 

 

                                                        Fonte: COSTA, 2021. 
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3. JUSTIFICATIVA  

 

De acordo com à Associação Brasileira da Industria de Alimentos, o mercado 

interno de alimentação no Brasil ultrapassou os R$ 410 bilhões, sendo 70% do varejo 

alimentar e os outros 30% restante do consumo de fast food ou refeições coletivas. Para 

englobar esse campo mercadológico é necessário uma equipe apta, com estrutura de 

qualidade para laboratórios, área de produção e análises sensoriais, para fornecer aos 

clientes produtos/serviços com excelência e dessa forma fidelizar, ganhando espaço e 

visibilidade no mercado.  

Visando esse cenário a Empresa Júnior IFAL Alimentos surge como opção para 

suprir a demanda do mercado por qualidade, preço acessível, competência, 

responsabilidade com os clientes e com o meio ambiente, eficiência e eficácia. A empresa 

será composta por alunos devidamente matriculados no curso de Tecnologia em 

Alimentos do Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió, possuindo como base os 

conhecimentos adquiridos,  orientação e acompanhamento dos professores do curso, além 

de um sistema de monitoramento e avaliação periódico.  
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4. OBJETIVOS  

 

O presente projeto propõe a criação de uma empresa Júnior 

Multidisciplinar, 

denominada “Empresa Júnior IFAL Alimentos”, no Instituto Federal de Alagoas 

– Campus Maceió, com o objetivo de: 

• Desenvolver projetos de consultoria de qualidade na área alimentícia. 

• Incentivar e estimular a capacidade dos discentes, proporcionando-lhes: 

Experiência profissional e empresarial, ainda em ambiente acadêmico; 

condições necessárias para aplicação da prática dos conhecimentos teóricos 

referentes a respectiva formação acadêmica; oportunidade de vivenciar o 

mercado de trabalho, como empresários juniores, para o exercício da futura 

profissão.  

• Proporcionar ao estudante aplicação prática de conhecimentos teóricos, relativos 

à área de formação profissional específica.  

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

contato direto com o seu mercado de trabalho. 

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

ao micro, pequeno e médio empresário especialmente, um trabalho de qualidade 

a preços acessíveis. 

• Praticar a responsabilidade social corporativa, através do voluntariado. 

• Intensificar o relacionamento do IFAL com a comunidade. 

• Promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade 

ao mesmo  tempo em que fomenta o empreendedorismo de seus 

associados. 
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5. SERVIÇOS OFERECIDOS  

A empresa proposta visa oferecer serviços na área de controle de qualidade, estudos e 

melhoria dos produtos desde sua produção até sua embalagem. 

Os principais serviços prestados serão:  

• Aumento da validade de alimentos: O aumento da validade dos produtos está 

diretamente relacionado a forma de fabricação, embalagem de armazenamento e 

processamento, podendo ser realizada análises microbiológicas comparando os 

resultados com o padrão estabelecido por legislações e literaturas, propondo a 

partir desses resultados soluções ágeis. 

 Análise sensorial de Alimentos: Este serviço é essencial para avaliar a aceitação 

do público, sendo realizada a partir de provadores selecionados que seguiram a 

melhor metodologia de testes aplicada pela empresa. Ao final será produzido um 

relatório estatístico para futura definição dos negócios da empresa contratante.   

 

 Análises microbiológicas e físico-químicas de Alimentos: Sabe-se que é de 

extrema importância a análise da qualidade do alimento que será inserido no 

mercado, para isso se realiza análises microbiológicas de bolores, leveduras, 

bactérias, entre outras; e físico-químicas como macro e micronutrientes, atividade 

de água, sólidos solúveis, pH e cinzas.  

 Consultoria com aplicação de manuais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) voltados para os processos de 

produção de alimentos: Seguindo as normas que tratam de um conjunto de 

medidas que devem ser adotadas pelas empresas alimentícias para assegurar a 

conformidade dos produtos com regulamentos técnicos pré-definidos legalmente, 

garantindo dessa forma uma otimização na produção e na manutenção de 

excelência dos produtos, além de garantir padrão de qualidade, identidade e 

segurança dos alimentos; evitando desperdícios e contaminações. 

 Design de embalagens de Alimentos: O estudo da embalagem abrange a análise 

de quais matérias poderão ser utilizados de acordo com suas características, 

desenvolvendo sua utilidade de armazenar, proteger e transportar o alimento de 

forma segura para a empresa e o consumidor.  

 Desenvolvimento de novos produtos Alimentícios: Surge a partir de estudos 

bibliográficos para aglutinar as informações essenciais para o desenvolvimento 
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do produto esperado pelo contratante. Os testes de formulação são realizados de 

acordo com a metodologia Design of Experiments (DOE), que permite planejar 

experimentos de forma mais eficiente e avaliar os resultados de maneira 

afirmativa, aprimorando o desenvolvimento do novo produto.   

 Elaboração e adequação de rótulos e tabelas nutricionais na produção de 

alimentos: A RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 é a resolução que define as 

regras de alimentos embalados. Um bom rótulo deve apresentar uma tabela 

nutricional que deve ser elaborada a partir de cálculos ou por análise centesimal, 

sendo sempre fiel às legislações vigentes, garantindo assim a comunicação e 

confiança entre produto e cliente.   

 Layout de processos na produção de alimentos: É um serviço utilizado no 

aprimoramento da área de produção, focando em melhorar o fluxo de pessoas, 

materiais e aproveitamento dos espaços, eliminando os riscos de contaminações, 

nas diferentes etapas de produção. Podendo ser realizado a partir da apresentação 

gráfica da planta da fábrica e/ou de processos. 

 

 Otimização de produtos e processos na área de alimentos: Este serviço é indicado 

para empresas que desejem ser mais produtivas e obter um menor custo de 

produção, sendo produzida a partir de análises dos produtos, processos, 

equipamentos e colaboradores, propondo assim melhorias que sejam necessárias.  
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6. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA 

 

A infraestrutura necessária para o funcionamento da EJIFA dentro das dependências 

do IFAL - Campus Maceió, bloco de edificações, atrás do setor gráfico; consiste em: 

o Sala de permanência - sede da EJIFA: 

 

A sede se faz necessária para a execução das atividades burocráticas pelos membros da 

diretoria da empresa, bem como para recebimentos dos clientes. 

 

o Material permanente: 

DESCRIÇÃO QUANT. JUSTIFICATIVAS 

Computador 01 Armazenar e editar arquivos em geral 

Impressora 01 Impressão de documentos necessários 

Ar – condicionado 01 Climatizar o ambiente de trabalho 

Telefone (ramal) 01 Entrar em contato com clientes e n° de referencia 

Telefone (aparelho celular) 01 Contato mais direto com clientes e mídias por redes 

sociais 

 Internet - Acesso a e-mails e consultas em geral 

 

 

o Mobília: 

DESCRIÇÃO QUANT. JUSTIFICATIVAS 

Mesa com 6 lugares 01 Realização de reuniões 
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 Cadeiras 06 Compor a mesa de reunião 

Mesa com gaveta 01 Colocar computador e guardar documentos 

Arquivo 01 Armazenar documentos arquivados 

Armário 01 Armazenar material de expediente e documentos 

 

 

o Material de expediente :  

 

DESCRIÇÃO QUANT. JUSTIFICATIVAS 

Pacote de folha A4 - Necessidades corriqueiras de registro 

Cartuchos de tinta - Reposição de tinta a impressora 

Livro de atas - Confecção das atas de reuniões 

Livro caixa - Registro do balanço de caixa 

Bloco de recibos - Emitir recibos de serviços prestados 

Caixa de alfinete - Fixação de documentos no mural de tapume 

Tubo de cola - Necessidade de escritório em geral 

Caixa de clips - Necessidade de escritório em geral 

Caixa de grampos - Necessidade de escritório em geral 

Caixa de canetas - Necessidade de escritório em geral 

Caneta ou giz para quadro - Necessidade de escritório em geral 

Fita adesiva - Necessidade de escritório em geral 

Mural de tapume - Quadro de avisos e eventos 

Quadro (Giz ou pincel) - Quadro para exposição de idéias e controle 

Grampeador - Necessidade de escritório em geral 

Tesoura - Necessidade de escritório em geral 

Régua - Necessidade de escritório em geral 

 

 

o Laboratórios de química 

               DESCRIÇÃO                      JUSTIFICATIVAS 

Laboratório de Bromatologia nº 1  Para realização das análises fisíco-químicas 

Laboratório de Análises Instrumentais nº 2  Para realização das análises fisíco-químicas 

Laboratórios nde Análises Físico-Químicas nº 3, 5 e 6  Para realização das análises fisíco-químicas 

Laboratório de Microbiologia nº 4  Para realização das análises microbiológicas 
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o Laboratórios de alimentos  

               DESCRIÇÃO                      JUSTIFICATIVAS 

Laboratório de Processamento de Alimentos nº 7* Para realização dos processamento e elaboração 

de produtos 

Laboratório de Análises Sensoriais nº 8* Para realização das análises sensoriais 

     * Em reforma e adaptação. 

 

 

o Equipe  

A estrutura de equipe da EJIFA será pertencente ao Curso de Tecnologia em 

Alimentos do IFAL – Campus Maceió e será composta por 5 discentes entre 

diretoria/presidência, 1 secretário e 2 ou 3 funcionários por serviço oferecido para 

auxiliar nas atividades. As vagas sâo disponíveis para os alunos que estejam cursando 

do 3º ao 7º  período, podendo ajudar de forma mais ativa a partir dos conhecimentos 

adquiridos. 
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7. SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O sistema de acompanhamento das atividades da Empresa Júnior “EJIFA”, terá a 

participação dos docentes integrantes do Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos, escolhidos com base em sua área de especialização, aos quais competirá a 

tarefa de orientar os trabalhos dos discentes integrantes da Empresa naqueles serviços que 

ela pretende prestar. A metodologia de acompanhamento envolve: 

o Controle de indicadores  

Elaboração de planilhas, nas quais todas as coletas de indicadores possam ser registradas, 

dando origem a gráficos que podem ser utilizados para análise. Além disso, será feito o 

registro das coletas com uma periodicidade que será definida, assim como o registro do 

andamento dos projetos internos e da contabilidade, em um quadro de gestão à vista 

exposto na empresa, para garantir o envolvimento dos membros através da comunicação 

da estratégia  com o intuito de centralizar as informações para a análise e a criação de bases 

históricas. Foram selecionados alguns indicadores estratégicos que usualmente integram 

os sistemas de mensuração de desempenho: 

a. Eficácia em negociação: tem o objetivo de determinar qual será o percentual de 

propostas aceitas, dado o número de propostas apresentadas. Quanto mais 

próximo de 100% o indicador estiver, melhor será o sucesso da empresa. Isso pode 

ser realizado anualmente, ou a cada seis meses. 

b. Faturamento bruto: quanto mais elevado o faturamento, maiores condições de 

reinvestimento na empresa, ou seja, o total de receita da prestação de serviço 

relacionado à atividade fim da empresa, realizada em um determinado período de 

tempo, podendo ser considerado como um valor semestral do faturamento. 

c. Atratividade: indicador estratégico que envolve recursos humanos, será utilizado 

para avaliar se as atividades da empresa tem atraído o interesse da participação 

dos alunos do curso. Esse indicador pode ser medido pelo número de alunos 

inscritos num processo seletivo e o numero total de alunos do curso, dado o 

período de tempo. Quanto maior o numero de alunos inscritos com interesse em 

participar maior sucesso neste indicador. 

d.  Retrabalho: tem o objetivo de informar o que gera ou não retrabalho, evidencia o 

grau de eficácia do planejamento da empresa em relação aos seus projetos. Ou 

seja projetos que serão concluídos sem passar por nenhuma alteração de execução 

tem que ser maior em relação ao que passar por alteração. 
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e. Taxa de crescimento: permite visualizar o nível de desenvolvimento obtido pela 

empresa medido a cada seis meses, ele irá determinar o percentual de crescimento 

do número de projetos de prestação de serviços iniciados pela empresa. 

o Reuniões de acompanhamento e análise  

Reuniões periódicas de análise dos indicadores citados acima, onde serão discutidos 

os resultados de cada um deles, o contexto da empresa, entre outros, baseando-se nos 

insumos da ferramenta de controle. Nessas reuniões, também devem ser definidas 

saídas e planos de ação para indicadores com resultados críticos, que logo em seguida 

serão detalhados e executados.    Por fim, as análises e saídas da reunião serão registradas 

em um relatório, juntamente com gráficos e resultados dos indicadores para que sejam 

uma forma de gestão do conhecimento e aprendizado. 

o Revisão estratégica 

Realização de análise crítica sobre as estratégias utilizadas anualmente e discussões 

para possíveis melhorias para o ano seguinte. Dessa forma as melhorias serão registradas 

para servir de gestão do conhecimento,  revisão do planejamento estratégico e, caso 

aplicáveis, serem implementadas. Durante a elaboração da estratégia, também será 

definido seu prazo de revisão, dessa forma, após o tempo determinado, o Planejamento 

Estratégico da empresa deve ser  analisado, para que contemple um novo contexto e, 

consequentemente, novas necessidades      de crescimento e estruturação. 
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7.1. Professores responsáveis 

Os professores responsáveis pelo acompanhamento dos serviços oferecidos pela 

EJIFA podem ser visualizados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Sampaio Bezerra da Silva (Graduação: Engenharia de Alimentos/ Mestrado:Nutrição) 

 

Cecília Dantas Vicente (Graduação: Engenharia de Alimentos/ Mestrado: Engenharia de Alimentos/ 

Doutorado: Química e Biotecnologia) 

 

Celso Silva Caldas (Graduação: Engenharia Química/ Mestrado: Química Orgânica/ Doutorado: Engenharia 

Química) 
 

Daniel Ribeiro de Mendonça (Graduação: Engenharia Química/ Mestrado: Engenharia de Alimentos/ 

Doutorado: Engenharia Química) 

 

Danielle Cotta  de Mello Nunes da Silva (Graduação: Engenharia de Alimentos/ Mestrado: Engenharia de 

Alimentos/ Doutorado: Engenharia de Alimentos) 

 
Hércules de Lucena lira (Graduação: Engenharia de Alimentos e Administração/ Especialização: Engenharia da 

Qualidade e Controle de Qualidade de Alimentos/ Mestrado: Nutrição) 

 

Edriane Teixeira da Silva (Graduação: Engenharia Química/ Especialização: Biossegurança RPQ / Mestrado: 

Química Orgânica e Biotecnologia/ Doutorado: Ciências e Química Orgânica) 

 

Demétrius Pereira Morilla (Graduação: Licenciatura e Bacharelado em Química/ Especialização: Didática da 

Educação/ Mestrado: Química e Biotecnologia) 

 

Jonas Dos Santos Sousa (Graduação: Tecnologia em Alimentos/ Mestrado: Engenharia Agrícola/ Doutorado: 

Engenharia de Processos) 

 

Johnnatan Duarte de Freitas (Graduação: Licenciatura em Química/ Mestrado: Química e Biotecnologia/ 

Doutorado: Química e Biotecnologia) 

 

José Diego Magalhães Soares (Graduação: Engenharia Química/ Mestrado: Recursos Hídricos e Saneamento) 

 

Marília Niedja Santos da Costa (Graduação: Tecnologia em Laticínios/ Mestrado: Química e Biotecnologia) 

 

Mikael de Lima Freitas (Graduação: Licenciatura em Química/ Mestrado: Engenharia Química) 

 

Silier Morais de Souza  (Graduação: Administração/ Especialização: Educação Profissional em Gestão 

Empresarial / Mestrado: Gestão Empresarial) 

 

Miriam Tenório Maranhão (Graduação: Psicologia/ Mestrado: Psicologia Clínica/ Doutorado: Psicologia 

Clínica)  

 

Romilson Gomes dos Santos (Graduação: Licenciatura plena em Matemática/ Especialização: Metodologia do 

ensino na física e matemática e docência do Ensino Superior/ Mestrado: Educação) 

 

Iara Barros Valentim (Graduação: Engenharia Química/ Mestrado: Química e Biotecnologia/ Doutorado: 

Química / Físico-Química) 
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