
EDITAL 2018

EMPRESA
JUNIORES
Programa de Apoio à Empresas Juniores

Considera-se Empresa Júnior (EJ) uma associação 
civil sem finalidade econômica, constituída por 
alunos de ensino superior que desenvolvam es-
tudos para empresas, entidades e sociedade em 
geral. É uma alternativa à formação profissional 
do aluno, buscando a sua integração no mercado 
de trabalho por meio da aplicação prática dos co-
nhecimentos teóricos e científicos adquiridos ao 
longo do curso.

Tem como objetivo: Selecionar projetos de apoio a Empresas Junio-
res (EJs) sediadas no estado do Amazonas, visando a ampliação e o 
aprimoramento das atividades desenvolvidas por essas empresas, a 
fim de promover o aumento das atividades de inovação e o desen-
volvimento econômico e social do Estado.

10 projetos



EDITAL 2018 - EMPRESA JUNIORES B - E
BENCHMARKING DE EMPRESAS JUNIORES

COORDENADOR: JoSé CArloS rESton Filho

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM - Universidade 
Federal do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Faculdade de 
tecnologia

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Engenharias » 
Engenharia de Produção » Gerência de Produção » 
Garantia de Controle de Qualidade

NívEl: Empresa Junior Federada (nível 1)

DURAÇÃO: 4 Meses

PROjETO: Com o foco da inovepro Empresa Junior em 
alcançar metas, é de extrema importância o investimen-
to em capacitação de membros em benchmarking com 
outras empresas juniores de Engenharia de produção. A 
experiência adquirida através da vivência empresarial e 
o contato maior com a rede, resultando em uma troca de 
conhecimento enriquecedora, refletindo melhor elabo-
ração e execução de projetos de consultoria na área de 
engenharia de produção.

CONSOLIDAÇÃO DA NOVARE EMPRESA 
JÚNIOR DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGE-
NHARIA DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO AMAZONAS

COORDENADOR: JoESiA MorEirA JUliAo PAChECo

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UEA - Universidade do 
Estado do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Escola 
Superior de tecnologia

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Engenharias » 
Engenharia de Produção » Gerência de Produção » 
Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de 
Produção

NívEl: Empresa Junior Federada (nível 1)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A novare Consultoria é uma empresa júnior 
que presta serviços de consultoria técnica na área de en-
genharia de produção. os projetos executados pela no-
vare visam apresentar soluções inovativas que contribu-
am para um melhor desempenho de seus clientes. Para 
realizar suas atividades, a empresa conta com membros 
capacitados para apresentar entregáveis aos clientes, 
além de dar aos mesmos atualizações sobre as etapas re-
alizadas e as dificuldades encontradas durante a execu-
ção do projeto. 
Para criar um ambiente empreendedor mais favorável 
e potencializar a qualidade dos seus serviços, a novare 
Empresa Júnior de Consultoria Técnica precisa investir 
em sua infraestrutura e ampliar a capacidade técnica de 
seus membros. Esses fatores são considerados impres-
cindíveis para criar um ambiente mais adequado para o 
desempenho dos membros e uma estrutura mais propícia 
aos clientes. 

ESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UMA EJ 
DE QUÍMICA NO MERCADO AMAZONENSE

COORDENADOR: MArCoS BAtiStA MAChAdo

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: FUA - Fundação 
Universidade do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Sede

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Química » Ciências 
Exatas e da terra

NívEl: Empresa Junior Federada (nível 1)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A ECoA é a primeira empresa júnior de quí-
mica da região norte, fundada em julho de 2017, com-
posta por alunos de química do Instituto de Ciências Exa-
tas (iCE) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 
desde sua fundação, conta com apoio de professores do 
Departamento de Química (DQ) tanto para obtenção de 
um espaço físico como com apoio técnico-científico para 
realização de serviços. durante seu primeiro ano de exis-
tência, se consolidou através da realização de serviços de 
análise química e realização de cursos. As análises quími-
cas desenvolvidas compreenderam principalmente con-
trole de qualidade físico-químico de amostras de água, 
controle químico de qualidade em alimentos, e obtenção 
e caracterização de óleos essenciais. também como es-
tratégia de consolidação, atuou na realização de minicur-
sos de capacitação em áreas envolvendo as técnicas de 
Cromatografia e Ressonância Magnética Nuclear (RMN), 
atendendo discentes e técnicos da Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) e Universidade do Estado do Ama-
zonas (UEA), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia (inPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBrAPA), entre outros. 



EDITAL 2018 - EMPRESA JUNIORESE - F
ESPECTROMETRIA A LASER PARA ANÁLISE DE 
COMBUSTÍVEIS IN LOCO

COORDENADOR: SUElEn nonAtA dE SoUzA 
MARQUEs

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM - Universidade 
Federal do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Faculdade de 
tecnologia

ÁREA DE CONhECImENTO 1: GeoCiências » Ciências 
Exatas e da terra

NívEl: Empresa Junior não Federada (nível 2)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: o projeto de “Espectrometria a laser para à 
Análise de Combustíveis in loco” baseia-se na técnica de-
nominada Espectroscopia de Emissão em Plasma induzido 
por laser ( Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS) e sua 
principal característica está no uso de pulsos de laser como 
fonte de energia para vaporizar a amostra e excitar a emis-
são de radiação eletromagnética, a partir de seus elemen-
tos e/ou fragmentos moleculares, utilizando tiros de laser 
nessa caracterização, em segundos é se possível obter um 
espectro que revela a composição daquela matéria em ter-
mos elementares (CPrM, 2009). Essa técnica é possível pois 
cada elemento tem uma identidade. Ao serem submetidos 
a determinadas condições por exemplo os tiros de laser, os 
átomos interagem com a fonte de energia e emitem uma ra-
diação em um comprimento de onda específico, registrado 
no espectro de emissão. Com isto é possível atuar na análi-
se de combustíveis por via simples, diminuindo-se assim os 
custos empresariais com análises mais complexas cujas de-
mandas são onerosas e exigem tempo maior de execução. 
Tais atividades permitem que a PETRAM atenda às exigên-
cias legais de diretrizes para cursos de engenharias (CnE/
CES 1362/2001). 

FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO 
NO MEIO RURAL, ENCORAJANDO O 
DESENVOLVIMENTO NA UNIVERSIDADE

COORDENADOR: SilFrAn roGério MAriAlvA AlvES

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM - Universidade 
Federal do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Faculdade de 
Ciências Agrárias

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Ciências Agrárias 
» Agronomia » Extensão rural

NívEl: Empresa Junior Federada (nível 1)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: Com a total percepção de que o setor produtivo 
do Estado tem capacidade muito maior do que é produzida, 
nossos objetivos têm como enfoque melhorar a qualidade 
de vida das pessoas que colocam alimento nas nossas mesas 
e passam por diversas dificuldades diariamente, que podem 
ser solucionadas e/ou amenizadas com apoio de jovens e 
adultos empreendedores com capacidade e vontade de mu-
dar a situação. 
Para que haja a realização de todas estas atividades para 
cumprirmos nossas metas e objetivos é necessário a aqui-
sição de diversos equipamentos e cursos de capacitação 
técnica dos nossos membros. Fundamentalmente, precisa-
se adquirir equipamentos de proteção para as idas à campo, 
e também equipamentos para uso diário na empresa, como 
computadores e impressoras, materiais de mantimento e 
manutenção dos mesmos como cartuchos de tinta e lápis, 
canetas, papel e etc. Além disso também é preciso a utiliza-
ção de tablet para melhor visualização e planejamento dos 
nossos serviços e por ser de fácil locomoção para apresenta-
ção da carta de serviços aos clientes de forma mais didática.

FORTALECIMENTO DA POLLARIS - EMPRESA 
JÚNIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
AMAZONAS

COORDENADOR: MAnoEl CArloS dE olivEirA 
JUnior

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM - Universidade 
Federal do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Faculdade de 
Estudos Sociais

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Ciências Sociais 
Aplicadas » Administração

NívEl: Empresa Junior não Federada (nível 2)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A presente proposta tem por objetivo o forta-
lecimento da estrutura da Empresa Jr. Pollaris, vinculada 
à Universidade Federal do Amazonas. Neste sentido são 
apresentadas as necessidades relativas a equipamentos e 
material de consumo mais imediatas para esta Empresa 
Jr. também são apresentados os documentos solicitados, 
bem como as características da equipe de discentes e 
docente que estão associados à Pollaris. todos os itens 
aqui apresentados terão relevante função no andamento 
das atividades de consultoria oferecidas, sendo necessá-
rios para tornar excelente os serviços disponibilizados. A 
aquisição e utilização dos materiais amparados por este 
projeto se configuram como prementes para que as de-
mandas apresentadas pelo mercado sejam atendidas com 
qualidade.



EDITAL 2018 - EMPRESA JUNIORES I
IMPACTO NO ECOSSISTEMA AMAZONENSE POR MEIO DA MELHORIA 
DA INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA EMCOF

COORDENADOR: SérGio lUiz FErrEirA GonçAlvES

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM - Universidade Federal do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Faculdade de Ciências Agrárias

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Engenharias

NívEl: Empresa Junior Federada (nível 1)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: A EMCoF acredita que capacitar os membros por meio de workshops, cur-
sos específicos na área florestal e ambiental com instituições de referência na área e 
preparar para o desenvolvimento de serviços mais complexos e com materiais adequa-
dos para sua execução com qualidade, irá ter um retorno sobre o investimento positivo 
para a empresa e assim, alavancar seus resultados nos anos seguintes.
Para garantir a ampliação de atendimento da empresa, a EMCOF quer investir na es-
truturação física por meio de materiais permanentes, infraestrutura e capacitação dos 
membros associados para ampliar e consolidar a oferta de novos projetos na região 
metropolitana de Manaus, ou seja, escalabilidade de seus serviços. Assim, podemos 
atender as metas nos seguintes pilares: Pessoas: Reduzir a rotatividade dos membros 
associados.
Projetos: Garantir recursos para escalar mais projetos.
Mercado: Aumentar a efetividade de negociações e satisfação de clientes.
Execução: Mapear e definir processos internos.

IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA JUNIOR DE 
CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL -COENG

COORDENADOR: Eltton riCArdo dE liMA CArnEiro

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus Centro

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Engenharias

NívEl: Empresa Junior não Federada (nível 2)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: O mercado de trabalho possui uma necessidade de profissionais capacitados 
e com experiência prática na área, porém os profissionais recém-formados se deparam 
com a difícil missão de ingresso no mercado devido a pouca ou nenhuma experiência.
visando contribuir para a mudança deste cenário atual é que propomos a consolidação 
da Empresa Júnior CoEnG voltado para o curso de Engenharia Civil do iFAM – Campus 
Manaus Centro – (CMC). Buscando melhorias contínuas da qualidade de ensino acadê-
mico e expandir conhecimento da comunidade da importância da engenharia civil na 
vida das pessoas.



EDITAL 2018 - EMPRESA JUNIORESI - R
INOVEPRO - PROJETO DE INFRAESTRUTURA

COORDENADOR: nilSon rodriGUES BArrEiroS

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM e FUA - Universidade Federal do Amazonas e 
Fundação Universidade do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Campus 
Universitário de Manaus

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Engenharias » 
Engenharia de Produção » Gerência de Produção » 
Garantia de Controle de Qualidade

NívEl: Empresa Junior Federada (nível 1)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: Focando na estratégia da inovepro Empresa Júnior para alcançar melhores 
resultados, é de suma importância o investimento em infraestrutura e na capacitação 
dos membros da EJ. Por isso, esse projeto tem como objetivo a melhoria da infraestru-
tura existente para que seus membros e cientes possam ter a melhor vivencia empre-
sarial e como resultado conseguir gerar cada vez mais valor para o cliente através de 
projetos de consultoria na área da engenharia de produção.

REGULARIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA 
QUÍMICA PARA SELO EMPRESA JÚNIOR

COORDENADOR: YAnnE KAtiUSSY PErEirA GUrGEl AUM

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: UFAM - Universidade Federal do Amazonas

UNIDADE EXECUTORA: [Amazonas/AM] Faculdade de tecnologia

ÁREA DE CONhECImENTO 1: Engenharias » 
Engenharia Química » Processos Industriais de 
Engenharia Química » Processos Bioquimicos

NívEl: Empresa Junior não Federada (nível 2)

DURAÇÃO: 12 Meses

PROjETO: Este projeto tem como objetivo legalizar a Empresa Júnior de Engenharia Quí-
mica da UFAM, ReatEQ, adequar a empresa para a federação junto à Baré Júnior e quanto 
à Brasil Júnior para obtenção do Selo EJ. Para tanto, toma-se como métodos a melhoria 
da estrutura básica da empresa, para aprimoramento dos serviços e projetos, através da 
aquisição de material básico, a utilização de práticas de gestão e reuniões para definição e 
acompanhamento de metas, a utilização de consultoria contábil para criação da documen-
tação fiscal da empresa, para processos envolvendo a regularização da empresa e obtenção 
do CNPJ, além da utilização do plano de gestão e financeiro da empresa como parâmetro 
da eficiência do alcance dos objetivos. Espera-se com isso ter toda a documentação legal e 
também a abertura da conta oficial da empresa. Aspira-se que com essas implementações, 
impactos positivos no funcionamento da empresa, sua relação com o mercado empresarial 
amazonense, a universidade e a comunidade amazonense sejam melhoradas substancial-
mente, culminando no aumento de projetos, sua qualidade e a obtenção do Selo EJ.


