
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
 

 DELIBERAÇÃO COEPE Nº 007 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012 

 
 
APROVA MANUAL DE ORIENTAÇÕES 
BÁSICAS PARA CONSTITUIÇÃO DE 
EMPRESAS JUNIORES, NA FUNDAÇÃO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA 
ZONA OESTE - UEZO 

 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais, na 34ª Reunião Ordinária realizada no dia 13 de fevereiro de 2012,  

 

RESOLVE: 

Art. 1º – APROVAR Orientações Básicas para Constituição de Empresas Juniores, para Discentes 
dos Cursos de Graduação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO. 

 

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

ROBERTO SOARES DE MOURA 

Reitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo  
 

Artigo 1º – A empresa júnior se constitui em uma associação civil, sem fins lucrativos,  com 
finalidades educacionais, e gerida exclusivamente por alunos regularmente matriculados nos 
cursos de graduação do UEZO. A empresa júnior visa permitir maior entrosamento dos alunos 
com o mercado de trabalho e prover a aproximação do setor acadêmico com o produtivo por meio 
de assessoria, consultoria, apoio técnico e desenvolvimento de estudos e projetos. 

 
Parágrafo único – A participação na execução dos projetos da Empresa Júnior poderá ser 
reconhecida, além da própria atividade, como bolsa, estágio, projeto de extensão, créditos e 
outros, nos termos das normas estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do 
UEZO. 

 
Artigo 2º - A Empresa Júnior tem como finalidades: 

 
I – Intensificar o relacionamento UEZO/Empresa; 
II – Promover o desenvolvimento técnico e acadêmico de seus associados; 
III – Promover o desenvolvimento econômico e social da comunidade; 
IV – Fomentar o espírito empreendedor dos alunos, proporcionando experiência profissional e 
empresarial; 
V – Promover o contato dos alunos com mercado de trabalho; 
VI – Promover o desenvolvimento pessoal e profissional de seus associados. 

 
Artigo 3º – É vedado à Empresa Júnior: 

 
I – Captar recursos financeiros para a instituição de ensino através da realização dos seus 
projetos ou outras atividades;  
II – Captar recursos financeiros para seus integrantes através de projetos ou outras atividades; 
III – Realizar  aplicações financeiras com fins de acumulação de capital.  

 
Artigo 4°- O projeto de criação de uma Empresa Júnior  no UEZO deverá contemplar: 

 
I – A sua estrutura de funcionamento; 
II – A unidade e o centro setorial aos quais se encontra vinculada; 
III – Os recursos humanos a serem empregados ou alocados; 
IV - As atividades que serão realizadas; 
V – A descrição da metodologia que será adotada para o monitoramento e a avaliação dos 
projetos; 
VI – As condições estabelecidas por esta Deliberação. 

 
Artigo 5º- O processo de criação de uma Empresa Júnior deverá ser submetido à aprovação 
da(s) unidade(s) ao(s) qual(is) se encontra vinculada e ao(s) respectivo(s) centro(s) setorial(is). 
 
Artigo 6°-  Depois de aprovado pelo centro setorial, o processo de criação de Empresa Júnior 
deverá ser submetido à análise pelo COEPE. 
 
Artigo 7°-  No caso de aprovação do projeto de criação a que se refere o art. 6.º pelo COEPE, os 
alunos deverão providenciar a regularização da empresa como pessoa jurídica de direito privado, 
na forma de associação civil sem fins lucrativos, para os fins de sua qualificação como Empresa 
Júnior pelo UEZO. 
 
Parágrafo primeiro - Uma vez aprovado o projeto de criação da Empresa Júnior pelo COEPE o 
UEZO irá disponibilizar os documentos que se fizerem necessários à formalização e qualificação 
como Empresa Júnior. 
 
Parágrafo segundo - São requisitos específicos para que as Empresas Juniores habilitem-se à 
qualificação como Empresa Júnior: 



 
I – O registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, para 
obtenção de CNPJ próprio, bem como a inscrição Municipal e do INSS.; 
II – O registro em cartório de seu ato constitutivo (Estatuto) com firma reconhecida, em 02 (duas) 
vias, no mínimo, dispondo sobre: 

 
a) A finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 
b) Composição e atribuição da diretoria executiva e do conselho fiscal; 
c) Definição precisa de seu objetivo social, voltado para o desenvolvimento técnico, acadêmico e 
profissional de seus associados e para o desenvolvimento econômico e social da comunidade; 
d) Obrigatoriedade de apresentação à Pró-Reitoria de Extensão dos projetos; 
e) Proibição da distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, 
inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de membro da entidade; 

 
III – O registro nos demais órgãos governamentais competentes como uma "associação civil sem 
fins lucrativos"; 
IV – Qualificação completa de toda diretoria (nome, RG, estado civil, endereço, nacionalidade, 
profissão);  
V – Requerimento, com firma reconhecida. 
VI – A emissão de nota fiscal. 

 
Parágrafo terceiro - A ausência de qualquer das exigências listadas no caput, impedirá a 
empresa de utilizar o nome “Empresa Júnior” para divulgar suas atividades e a própria entidade. 

 
Artigo 8º - A Empresa Júnior e suas entidades representativas não poderão se envolver com 
qualquer forma de ideologia ou de partidos políticos. 

 
Artigo 9º-  Poderá ser admitido como membro associado toda pessoa física que contribuir 
financeiramente com a Empresa Júnior, fomentando o seu desenvolvimento. 

 
Parágrafo primeiro - Além dos membros associados, a Empresa Júnior poderá prever membros 
beneméritos e colaboradores, externos ao corpo discente do UEZO, e contratar prestadores de 
serviço remunerados – tais como office-boy, secretária, contador e advogado -, desde que não 
interfiram no aprendizado esperado, ou que seja uma exigência legal. 

 
Parágrafo segundo - Em caso de contratação de prestadores de serviço, o UEZO exercerá a 
fiscalização sobre o cumprimento das leis trabalhistas e previdenciárias. 

 
Artigo 10 - Só podem ser executados projetos que façam parte do currículo dos cursos ligados à 
Empresa Júnior. 
 
Artigo 11 - Todos os serviços prestados a clientes por uma Empresa Júnior devem receber 
orientação de professores do UEZO. 

 
Parágrafo único - O professor orientador do UEZO não poderá ser remunerado, sendo sua 
participação considerada como atividade de extensão. 

 
Artigo 12 - Por se tratar de pessoa jurídica de direito privado totalmente independente, a Empresa 
Júnior constituída não possui nenhuma espécie de vínculo com o UEZO, sendo a 
responsabilidade de seus atos exclusivamente da diretoria da Empresa Júnior, não havendo 
qualquer responsabilidade, solidária ou não, por parte do UEZO. 

 
Parágrafo único - O relacionamento do UEZO com a Empresa Júnior é estritamente acadêmico 
através de seus membros associados e da disponibilização de professores como orientadores. 
Artigo 13 - A Empresa Júnior, embora seja entidade detentora de personalidade e capacidade 
jurídicas próprias, poderá instalar sua sede e utilizar, em seus documentos próprios, o endereço 



da UEZO (incluindo a localização do setor em que estiver situada), com o qual seus integrantes 
possuem vínculo como aluno. 

 
Parágrafo primeiro - A possibilidade prevista no caput deste artigo somente poderá ocorrer com 
expressa autorização do Reitor do UEZO, mediante Termo de Autorização de uso das 
dependências destinadas à Empresa Júnior. 

 
Parágrafo segundo -  Além do uso do espaço físico a que se refere o caput deste artigo, o UEZO 
poderá disponibilizar à Empresa Júnior, condicionada à existência de recursos orçamentários para 
este fim: 
 
I – O acesso à internet; 
II – O uso de laboratórios e equipamentos, observados os regulamentos específicos e os   
custeios relacionados ao uso dos mesmos; 
III – Uso de energia elétrica e telefone; 
IV – Um ramal de telefone; 
V – Serviços de limpeza; 
VI – Mobiliários (material permanente) e equipamentos para a condução da gestão da empresa.  

 
Parágrafo terceiro - O mau uso, abusivo e/ou predatório dos bens do UEZO, também  implicará 
na supressão de seu uso pela Empresa Júnior e no ressarcimento das despesas com a 
restauração do bem avariado, ou, na impossibilidade de sua restauração, da despesa com a 
aquisição de um similar, ou ainda na supressão de seu uso pelo UEZO. 

 
Artigo 14 - O UEZO não responderá por qualquer débito fiscal ou trabalhista contraído por 
qualquer Empresa Júnior. 

 
Artigo 15 - As Empresas Juniores não poderão assumir nenhum compromisso em nome do 
UEZO ou utilizar a marca da mesma. 

 
Parágrafo único - O uso da marca do UEZO poderá ser autorizada desde que seja de interesse 
da Instituição, após solicitação formal junto a Pró-Reitoria de Extensão e parecer favorável da 
mesma. 

 
Artigo 16 - Em caso de extinção da Empresa Júnior, o seu patrimônio será destinado ao centro 
setorial ao qual está vinculada. 

 
Artigo 17 - As empresas juniores constituídas nos moldes desta Deliberação e com regular 
situação legal e fiscal, poderão firmar parcerias com o UEZO para o desenvolvimento de projetos 
de interesse mútuo. 

 
Artigo 18 - A Pró-Reitoria de Extensão será o setor responsável pelo relacionamento entre o 
UEZO e as Empresas Juniores. 

 
Parágrafo primeiro - A Pró-Reitoria de Extensão passará a ser a responsável por todo o diálogo 
entre o UEZO e a Empresa Júnior após a aprovação da criação desta pelo COEPE. 

 
Parágrafo segundo - Caberá à Pró-Reitoria de Extensão a normatização no que se refere à uso 
das dependências do UEZO, acompanhamento de atividades, programas de bolsas, professores 
orientadores, cadastro de atividades, prestação anual de contas e tudo que se fizer necessário à 
convivência construtiva entre o UEZO e as Empresas Juniores.  

 
Artigo 19 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor do UEZO, referendado no COEPE. 


