
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: TAÍS CRISTINA DA SILVA

TÍTULO: PROVISÃO EMPRESA JUNIOR

AUTORES: ALTAMIRO LACERDA DE ALMEIDA JÚNIOR, TAÍS CRISTINA DA SILVA, TAÍS CRISTINA DA SILVA, STEFANI MEDEIROS DE ALMEIDA, NELZIMAR BRAGA POLIDO

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): NÃO POSSUI

PALAVRA CHAVE: INTEGRAÇÃO SOCIAL; EMPREENDEDORISMO; INOVAÇÃO; HABILIDADE; EXTENSÃO UNIVESITÁRIA

RESUMO

A Provisão Empresa Júnior(EJ), é uma associação sem fins lucrativos, constituída por estudantes universitários que, sob a supervisão de professores, prestam serviços para

diversas organizações.Entre os objetivos da EJ estão:desenvolver habilidades técnicas, humanas e conceituais em jovens e contribuir para sua formação acadêmica além de

oferecer serviços em diferentes áreas, proporcionando o desenvolvimento regional e a integração social.A EJ têm o apoio da UEMG/Carangola e a da ACIAC-Associação

Comercial e Industrial de Carangola. Utilizou-se no desenvolvimento desse projeto, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa-ação.A EJ pode ser definida como um mecanismo de

fomento ao empreendedorismo, pois está inserida no espaço acadêmico, propiciando assim aplicações práticas de conteúdos aprendidos em sala de aula.Nos últimos anos

houve um grande aumento de EJ no Brasil, segundo o Diretor da Confederação Brasileira de EJ(2011), “o Brasil é o país com o maior número de empresas juniores no

mundo”,seus principais clientes são micro e pequenos empresários.Sendo assim, a EJ vai além de todos os limites convencionais de atividade de extensão universitária, pois

antes de ser apenas um projeto, é também um espaço destinado para projetos.Nesse sentido, pode-se dizer que a EJ funciona como um berçário para jovens empreendedores.

De acordo com Dolabela(1999, p.201), “estudantes de todos os cursos precisam saber empreender e não se ater aos conhecimentos específicos da sua área”.Acredita-se na

potencialidade do aprendizado e inovação presentes nesse projeto.Drucker(2008, p.39), afirma que “a inovação é o instrumento específico do empreendedor”.Desta forma o

discente através desse projeto pode contemplar a utilizar os recursos disponíveis para gerar novos resultados.Objetiva-se com esse projeto, que até 2018 a Provisão seja a

primeira opção de escolha dos discentes para o desenvolvimento de suas habilidades e possa também ser referência de consultoria para os micro e pequenas empresas.
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