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apresentação
A Empresa Junior é uma associação civil sem fins lucrativos e 
com fins educacionais, com objetivo de estimular o crescimento 
pessoal e profissional dos estudantes membros. A fim de apre-
sentar e fomentar a utilização de seus serviços, a Agência de 
Inovação e Transferência de Tecnologia – AGITTEC – e a Pulsar 
Incubadora da UFSM desenvolveram, em parceria com estas 
organizações, um portfólio que busca divulgar os serviços pres-
tados por estas empresas.

São serviços das diversas áreas técnicas e de gestão, orienta-
dos por técnicos e professores altamente qualificados da UFSM, 
o que agrega valor às atividades desempenhadas. As ativida-
des desempenhadas pelas empresas juniores auxiliam micro e 
pequenas empresas, contribuindo para o desenvolvimento do 
empreendedorismo na região.



aGittec puLsar
Criada no início de 2015, a Agência de Inovação e Transferência 
de Tecnologia - AGITTEC – é o setor na UFSM responsável por 
incentivar a cultura do empreendedorismo; fortalecer a trans-
ferência de tecnologia com foco nas relações universidade-em-
presa e proteger o conhecimento e tecnologias geradas pela 
Universidade.
 

A Pulsar é a incubadora de empresas de base tecnológica da 
UFSM, a qual é gerida pela Coordenadoria de Empreendedorismo 
da AGITTEC, onde possui sede.

Criada no segundo semestre de 2015, tem como objetivo contri-
buir para o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico 
e social das regiões de abrangência da UFSM, por meio do apoio 
à empreendimentos nascentes de base tecnológica e projetos de 
P&D de empresas consolidadas que visem a difusão do conhe-
cimento, a geração de novas tecnologias e a experimentação e 
disseminação de práticas inovadoras.

A AGITTEC acredita que, para o melhor desenvolvimento das 
ações empreendedoras, é importante o envolvimento dos estu-
dantes em programas que envolvam a educação focada para o 
empreendedorismo. Por isso, a parceria com empresas juniores 
é de extrema importância.

princípios essenciais

missão
Promover o empreendedorismo e a transformação do conhecimento científico e 
tecnológico em desenvolvimento sustentável e a sua proteção.

Visão
Ser reconhecida como Agência de excelência na difusão da cultura empreendedora 
e nas ações de transferência de tecnologia e proteção do conhecimento.

VaLores
Inovação;
Conhecimento;
Ética;
Desenvolvimento Regional;
Criatividade;
Pró-atividade.

A Pulsar Incubadora, em seu primeiro ano de atuação, instituiu 
um programa de pré-incubação que resultou em 35 projetos 
inscritos e 9 graduados o que reforçou posteriormente seu 
programa de incubação, que resultou em 11 empresas selecio-
nadas, as quais somaram-se às duas empresas residentes na 
incubadora, em junho de 2016. A Pulsar também promoveu, 
em conjunto com seus parceiros, 18 eventos de fomento ao 
empreendedorismo e à inovação e 5 treinamentos em áreas 
específicas da gestão e tecnologia, que somados beneficiaram 
aproximadamente 1500 pessoas.

®



neJsm
O Núcleo de Empresas Juniores de Santa Maria (NEJSM) foi 
fundado no dia 20 de Junho de 2008, por acadêmicos mem-
bros e ex-membros representantes das Empresas Juniores da 
Universidade Federal de Santa Maria, com o objetivo principal 
de fortalecer o Movimento Empresa Júnior (MEJ) na cidade de 
Santa Maria.

Para tanto, promove a integração e troca de informações efeti-
vas entre as Empresas Juniores, além de possibilitar o intercâm-
bio de experiências e a realização de projetos multidisciplinares.

O NEJESM representa também as Empresas Juniores de 
Santa Maria perante toda a comunidade, universidades e o meio 
empresarial de todo o território nacional.

O incentivo à formação e crescimento das Empresas Juniores 
proporciona benefícios tanto para as universidades, quanto para 
os alunos e a sociedade de um modo geral, pois desde o início 

de sua trajetória acadêmica o aluno desenvolve seu espírito 
empreendedor podendo gerar desenvolvimento e empregos 
para a sociedade.

Um dos principais produtos oferecidos pelo Núcleo de 
Empresas Juniores de Santa Maria é um evento que visa a 
integração entre os empresários juniores santa-marienses e o 
desenvolvimento das empresas juniores da cidade por meio 
de palestras, workshops e interações. O referido evento acon-
tece semestralmente e costuma obter um público de cerca de 
250 empresários juniores, empresários e participantes no geral. 
Todos unidos durante um dia para experienciar conhecimentos 
diversos - de projetos, gestão e cultura empreendedora.

O núcleo conta também com diversos outros produtos, todos 
visando o desenvolvimento das empresas juniores da cidade de 
Santa Maria, de forma que, respeita as diretrizes do movimento 
Empresa Júnior.
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A F5 Junior - Consultoria Internacional é a empresa júnior do 
curso de Relações Internacionais da UFSM. Fundada em 2012 
pelos estudantes da segunda e da terceira turma do curso, é 
voltada para o comércio exterior. Movida por um espírito empre-
endedor e inovador, busca por meio do nome F5, “atualizar” a 
região de Santa Maria e o próprio curso. Seus principais obje-
tivos são incentivar o lado empresarial no campo das relações 
internacionais, bem como ser um diferencial na carreira dos 

missão
Valorizar e capacitar seus membros no cenário global, 
colocando em prática seus conhecimentos interdisciplinares 
formando profissionais aptos ao mercado.

Visão
Tornar-se referência em assuntos internacionais na região e 
estado. 

VaLores
Empreendedorismo; 
Responsabilidade; 
Pró-atividade; 
Qualidade dos serviços; 
Visão global; 
Espírito de equipe; 
Ética; 
Inovação.

estudantes de diversos cursos. Com isso, busca capacitar pro-
fissionais aptos ao mercado de trabalho antes mesmo do fim 
da graduação. Além disso, a F5 Junior apresenta serviços perso-
nalizados, elaborados de acordo com a necessidade do cliente, 
sendo eles: Análises Mercadológica, Logística, de Tributação e 
de Negociação Internacional. Todas as análises e relatórios são 
relativos à importação e/ou exportação de qualquer produto, 
contendo as informações para pô-las em prática.

serViços prestaDos

• Análise Logística
 Engloba todo o processo de exportação/importação. 

Analisa-se desde cadastros e documentos a seguros e 
meios de transportes. Logística não só da movimentação 
da carga, mas também da obtenção de vantagens 
competitivas com custos e prazos adequados. 

• Análise Mercadológica
 Pesquisa de informações sobre presente e futuro do 

mercado do país atuante, da empresa contratante e 
potenciais clientes e concorrentes. Também são analisadas 
como são feitas as propagandas e as características do 
produto similar oferecido no país de destino. 

• Análise de Negociação Internacional
 Observa aspectos culturais e sociais, alinhandos à situação 

política e econômica do país, no intuito de favorecer as 
negociações, a aceitação do produto no mercado e um 
melhor relacionamento entre as partes. 

• Análise de Tributação
 Consiste em verificar quais são os tributos a serem pagos, 

bem como se existem benefícios do Estado, incentivos 
e isenção dos mesmos, tanto na importação quanto na 
exportação.

contato

http://www.f5junior.com/
 informacoes@f5junior.com
+55 55 98133-4090

Rua Floriano Peixoto, 1184, Sala 406. Antiga Reitoria.



apresentação

princípios essenciais

A Automatiza Jr. surgiu a partir da inquietude de jovens em 
querer ter um maior contato com o mercado de trabalho, for-
mando também uma alternativa aos grupos de pesquisa e 
empresas juniores já consolidados na Universidade Federal 
de Santa Maria. A empresa atua em cinco grandes áreas: 

missão
Desenvolver projetos com uso da tecnologia para facilitar 
a realização de atividades. Capacitar profissionais a fim de 
prepará-los para o mercado de trabalho.

Visão
Ser referência pela qualidade de seus projetos, pelo uso de 
tecnologias e eficiência nas suas aplicações, bem como pelo 
desenvolvimento de seus membros.

VaLores
Profissionalismo; 
Comprometimento; 
Excelência técnica na prestação de serviços; 
Ética; 
Preocupação social.

Consultoria e Planejamento de Projetos de Automação; Sistemas 
Supervisórios; Diagramas Elétricos; Automação Residencial; e 
Programação de Controladores. Visa-se sempre criar e entregar 
projetos que tenham valor para os consumidores, clientes, par-
ceiros e sociedade em geral.

Automatiza Jr.

serViços prestaDos

• Consultoria e Planejamento de Projetos de Automação;

• Sistemas Supervisórios;

• Diagramas Elétricos;

• Automação Residencial;

• Programação de Controladores.
 

contato

Av. Roraima, 1000,  Camobi, Prédio 7,  Centro de Tecnologia,
Cidade Universitária, Bairro Camobi
97105-900 - Santa Maria/RS/Brasil
automatizajunior@gmail.com
+55 55 99631-9608
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A ITEP Jr. é uma Empresa Júnior vinculada ao Centro de 
Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
sendo formada por estudantes de Engenharia. Desde 2008, a 
empresa presta consultorias, visando otimizar o desempenho 
e a produtividade das empresas do mercado de Santa Maria.

missão
Realizar Consultorias; Formar Líderes; Transformar Realidades.

Visão
Até 2019, ser reconhecida pela formação de pessoas 
competentes, pela cultura organizacional e pela gestão por 
resultados.

VaLores
Ética;
Profissionalismo;
Engajamento;
Confiança nos Colaboradores; 
Foco em resultados; 
Orgulho de ser ITEP.

serViços prestaDos

• Cronoanálise
 É uma técnica logística que lida com o tempo necessário 

para a conclusão dos processos de uma instituição.

• Estudo de Layout
 Redução dos tempos de deslocamentos entre os processos, 

promove o aumento da produtividade e a potencialização 
do fluxo de pessoas, informações e materiais.

• Gestão de Estoque
 Gestão dos recursos materiais.

• Gestão Financeira
 Estudo do fluxo de caixa, elaboração de planilha 

personalizada. 

• Mapeamento de processos
 Melhoria de processos já existentes ou implantação de 

novos processos, visando a total efetividade dos mesmos.

• Manual da rotina
 Documentar os processos mapeados.

• Pesquisa de Mercado
 Estudo do mercado, da concorrência e perfil do público.

• Pesquisa de Satisfação do Cliente
 Estudo sobre a satisfação do cliente sobre o produto ou 

serviço, e sugestões de melhoria. 

• Pesquisa de Clima organizacional
 

contato

contato@itepjr.com
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Formada por acadêmicos de diversas áreas do conhecimento, a 
Objetiva Jr. apresenta 22 anos de entrega de soluções em gestão 
para o mercado de Santa Maria. 
A sua história começou em 27 de outubro de 1994, quando foi 
fundada, tornando-se a 1ª empresa júnior de Santa Maria. Em 
função de ser composta por alunos de diferentes cursos, tam-
bém foi a primeira empresa júnior interdisciplinar do país, con-
tando com o apoio de professores doutores de diversas áreas, 

missão
Temos como propósito transformar conhecimento em solução 
aos clientes enquanto preparamos profissionais determinados 
para impactar a sociedade.   

Visão
Ser a melhor empresa júnior do Brasil com reconhecimento 
nacional na formação de jovens lideranças.

VaLores
Planejamos muito, fazemos ainda mais; 
Trabalhamos com foco na solução independente do 
problema; 
Buscamos resultados mensuráveis e extraordinários que 
caminhem em direção ao nosso sonho; 
Buscamos oportunidades, não esperamos elas chegarem.

os quais acompanham e auxiliam na realização de projetos para 
o mercado de Santa Maria.
Nos anos 2000, buscando excelência, a empresa se reestruturou 
e adotou uma postura mais profissional e organizada. Aderiu ao 
PGQP, adotou novos modelos de gestão, conquistou, em 2009, 
a medalha de bronze do prêmio Qualidade RS, ganhou troféu 
destaque em Gestão da AJESM e, por fim, foi reconhecida como 
uma das 18 melhores EJ’s do Brasil.

serViços prestaDos

• Administração Geral
 Potencialize os resultados da sua empresa, estabeleça 

objetivos e defina estratégias para atingí-los com base em 
uma análise detalhada do mercado.

• Marketing
 Aumente suas vendas, garanta a satisfação dos seus 

clientes e investidores e torne-se mais competitivo perante 
seus concorrentes. Atinja seu público alvo de forma efetiva 
através de estratégias e planos personalizados.

• Finanças
 Tenha domínio sobre a vida financeira da sua empresa, 

saiba onde investir e o quanto de retorno seus 
investimentos irão trazer, utilize essas informações 
estrategicamente para atingir melhores resultados.

• Gestão de Pessoas
 Melhore o desempenho, comprometimento e bem-estar 

dos colaboradores por meio da compreensão das relações 
entre as pessoas e a sua empresa. 

• Qualidade
 Aumente sua produtividade, diminua seus atrasos, custos 

e desperdícios. Identifique oportunidades de melhoria, 
padronize processos e proporcione um ambiente de 
trabalho mais agradável e organizado para sua empresa.

contato
http://www.objetivajr.com.br/
contato@objetivajr.com
+55 55 3027-7473
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A Projetar Empresa Júnior de Desenho Industrial é uma insti-
tuição composta por alunos do curso de Desenho Industrial da 
UFSM, que oferece serviços na área de design gráfico e design de 
produto. Fundada em 2004 e sediada no Centro de Artes e Letras 

- no prédio 40 da UFSM, caracteriza- se como uma das EJ’s mais 
tradicionais de Santa Maria. Além de aplicar de forma prática 
os conhecimentos, os alunos também aprendem a trabalhar 
em equipe e a gerenciar negócios, desenvolvendo tanto o lado 
pessoal quanto profissional. Com membros capacitados e em 

missão
Desenvolver o empreendedorismo dentro do Desenho 
Industrial, oportunizando aprendizado/prática do 
conhecimento pelo Design e valorizando-o no Brasil.

Visão
Ser referência de qualidade no aprendizado, gestão e prática 
do Design em âmbito nacional.

VaLores
Ética profissional;
Aprendizado; 
Espírito de equipe; 
Empreendedorismo.

constante evolução, a Projetar possui uma equipe preparada 
para oferecer o melhor resultado aos seus clientes, suprindo 
suas necessidades da forma mais completa possível. A Projetar 
realiza projetos de programação visual e de produto para autô-
nomos e pequenas e médias empresas, com alta qualidade e 
baixo custo perante o mercado sênior. Além disso, a empresa 
atende não só clientes em Santa Maria, mas também em terri-
tório estadual e nacional.

serViços prestaDos

DESIGN GRáFICo

•	Projetos de diagramação para livros e revistas; 
•	Elaboração de Identidade Visual;
•	Materiais gráficos como cartões de visita, flyers, folders, 

cartazes, banners e outdoors;
•	Fotografia e projetos de audiovisual para criação de vídeos 

promocionais e campanhas publicitárias;
•	 Ilustração para estampas, rótulos, materiais gráficos;
•	Projetos de interface como websites e aplicativos;
•	Projeto de sinalização;
•	Consultoria em Design – gerenciamento de Mídias Sociais e 

a criação de naming.

DesiGn De proDuto

•	 Projetos de mobiliário e interiores;
•	 Joalheria;
•	 Prototipagem e Modelagem 3D;
•	 Equipamentos e utensílios;
•	 Criação de embalagens, prototipagem.

Além disso, é importante ressaltar que existem diversos sub-
serviços inseridos dentro destas áreas, podendo ser também 
solicitados pelos clientes conforme sua necessidade.

contato

Centro de Artes e Letras - UFSM
Avenida Roraima, 1000, Prédio 40
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
CEP: 97105-900
projetar@gmail.com
+55 55 99694-7030
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Inaugurada em agosto de 2015, a Orienta Jr. surgiu por iniciativa 
dos estudantes do curso de Psicologia como forma de diversi-
ficar as experiências para além da academia. Visa expandir a 
aplicação e visibilidade da Psicologia para o meio empresa-
rial por meio de serviços voltados a outras Empresas Juniores 
e a Empresas Seniores, bem como através da promoção de 

missão
Expandir horizontes; aproximar pessoas.

Visão
Proporcionar experiências transformadoras para os membros 
e impactar positivamente a sociedade.

VaLores
Ética; 
Competência; 
Persistência;
Coragem; 
Empreendedorismo.

eventos e workshops relacionados ao campo da Psicologia 
Organizacional. A Orienta Jr. oferece assessoria em processos 
de recrutamento e seleção, de avaliação de clima organizacional 
e de desenvolvimento de carreira. Através de seus serviços, a 
Orienta Jr. almeja promover o bem-estar da organização, dos 
colaboradores e das relações de trabalho.

serViços prestaDos

• Assessoria para recrutamento e seleção
 Auxílio na escolha e aplicação de dinâmicas de grupo; 

condução e elaboração de roteiros para entrevistas 
individuais baseadas em competências; avaliação de 
currículos; auxílio para a realização de “feedback” para 
candidatos; assessoria para entrevistas de desligamento. 

• Avaliação de clima organizacional
 Diagnóstico empresarial; aplicação de questionários; 

realização de dinâmicas internas. Tem por objetivo 
melhorar o funcionamento interno, as relações e a 
motivação dentro da organização.

• Desenvolvimento de carreira
 Aplicação de questionários de orientação vocacional e de 

aptidões; auxílio no processo de transição de carreira e no 
crescimento profissional.

contato

Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM - UFSM
Avenida Roraima, 1000, Prédio 74B
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
CEP: 97105-900
orientajr@gmail.com
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A Compact Jr. é a primeira empresa júnior de informática 
da região central do Rio Grande do Sul. Idealizada em 2013 
e fundada em 2015, tem como intuito engajar estudantes 
da área de TI da Universidade Federal de Santa Maria com o 
empreendedorismo.
Nosso objetivo é capacitar nossos colaboradores para o mer-
cado de trabalho e impactar a vida de nossos clientes, impul-
sionando seus negócios e colaborando com o crescimento da 
nossa comunidade.

missão
Construir oportunidades aos estudantes através 
de experiências profissionais, apresentando visões 
empreendedoras e fornecendo experiências culturais. 

Visão
Até 2019, se consolidar como referência estadual na área de TI 
enquanto Empresa Júnior

VaLores
Família;
Empatia; 
Amor à camisa; 
Transparência; 
Proatividade;
Autenticidade.

Por sermos juniores, nos diferenciamos pelo propósito que nos 
move: aprendizado e responsabilidade social. Como trabalha-
mos voluntariamente, o investimento em nossos serviços sai 
mais em conta pro bolso do cliente. Por isso, queremos impactar 
o negócio de micro e pequenos empreendedores. O dinheiro 
desses projetos é reinvestido em infraestrutura, capacitações e 
oportunidades para nossos colaboradores.

serViços prestaDos

• Desenvolvimento personalizado de websites e aplicativos
 Soluções voltadas à área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, ferramentas capazes de inserir um negócio 
em ambiente digital.

• Websites
 O caminho para o mundo do marketing digital, capaz de 

proporcionar alcance e visibilidade do negócio de forma 
orgânica na Internet, afinal, sempre estaremos conectados 
a este universo e a simplicidade de alcançar pessoas e 
serviços sem sair de casa abre muitas oportunidades. 

• Aplicativos
 Inovar em processos simples pode ser a chave para 

impulsionar um negócio. Já pensou em solucionar 
problemas de gestão com a informatização, deixando que 
o seu computador cuide disso?

contato

Avenida Roraima, 1000, Prédio 70 - Colégio Politécnico, Sala A3
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
CEP: 97105-900
http://compactjr.com/
contato@compactjr.com
+55 55  99124-8940
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A Renove Jr. foi criada em julho de 2015 pelos alunos do curso 
de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFSM com o objetivo 
de colocar em prática o que se aprende em sala de aula e, ao 
mesmo tempo, de adquirir experiências em gestão e empreen-
dedorismo. A empresa atua na área ambiental, criando soluções 

missão
Atender com excelência a demanda de nossos clientes e 
impactar positivamente nossa comunidade através do 
desenvolvimento de projetos sustentáveis.

Visão
Criar soluções inovadoras e acessíveis para gerar um 
mundo mais sustentável com conscientização, conexão e 
desenvolvimento das pessoas.

VaLores
Ser protagonista; 
Qualidade;
Empatia; 
União; 
Comprometimento; 
Ética; 
Honestidade.

sustentáveis, acessíveis para a comunidade. Prestamos serviços 
buscando conscientizar nossos clientes da importância dos mes-
mos para a preservação do meio ambiente melhor qualidade 
de vida.

serViços prestaDos

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos
 Constitui um conjunto de procedimentos de gestão, 

planejamento e implementação de modo a proporcionar 
aos resíduos gerados a adequada segregação, 
armazenamento, coleta, reciclagem e disposição final.

• Cadastramento Ambiental Rural
 É um levantamento de informações georreferenciadas do 

imóvel rural, com delimitação de áreas para preservação 
ambiental com o objetivo de traçar um mapa digital para 
posterior diagnóstico ambiental. 

• Análise de Instalações Hidrossanitárias
 Diagnosticar as condições atuais, incluindo o sistema 

de abastecimento de água, instalações prediais 
hidrossanitárias, disposição final de esgoto, propondo 
planos de ações para correção de problemas.

contato

Centro de Tecnologia - UFSM
Avenida Roraima, 1000, Prédio 74B
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
CEP: 97105-900
contato@renovejr.com
+55 55 99603-2421
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A Poli Sul Júnior é formada pelos cursos de Meio Ambiente, 
Geoprocessamento, Cooperativismo, Contabilidade e 
Administração. Fundada em 24 de abril de 2014. Nasceu da 
necessidade de estreitar as relações universidade-empresa, 
tendo como um dos objetivos colocar seus colaboradores frente 
ao mercado de trabalho.

missão
Colocar em prática tudo que foi aprendido em meio 
acadêmico e capacitar os membros da empresa para o 
mercado de trabalho. 

Visão
Obter reconhecimento em Santa Maria e região, buscando 
desenvolver seus associados e demostrando situações reais 
no mercado de trabalho.

VaLores
Integridade;

“Ter postura íntegra, agir com seriedade e ética, zelando pela 
imagem, cultura e perpetuidade da empresa”.
Responsabilidade;

“Realizar todo o serviço que lhe for dado, respeitando prazos e 
realizando o serviço dando o máximo de si”.
Eficiência;
Sensibilidade.

serViços prestaDos

• Geoprocessamento
 Levantamento Topográfico, Mapas Temáticos e Análise 

Planejamento Ambiental /Urbano por Geoprocessamento.

• Cooperativismo
 Assessoria e Gerenciamento.

• Meio Ambiente
     Resíduos, Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos.

• Contabilidade e Administração
    Suporte nas áreas Contábil, Fiscal e Recursos Humanos

contato

Colégio Politécnico da UFSM
Avenida Roraima, 1000, Prédio 70, sala A2
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
CEP: 97105-900
polisuljr@gmail.com
+55 55 981416491
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princípios essenciais

A TechVet Júnior é a Empresa Júnior do Curso de Medicina 
Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria, uma asso-
ciação civil sem fins lucrativos que surgiu a partir da vontade 
e necessidade dos acadêmicos de colocar em prática a teoria 
aprendida em sala de aula e, assim, obterem um diferencial no 
mercado de trabalho. Fundada em 2009 por sete alunos e orien-
tada pelo Professor PhD. Marcelo da Silva Cecim, presta serviços 

missão
Formar alunos com diferencial em gestão, empreendedorismo 
e maior conhecimento no mercado de trabalho, através 
da assessoria ao produtor rural, organização de eventos e 
atividades complementares.

Visão
Tornar-se um polo formador de pessoas transformadoras da 
sociedade.

VaLores
Nossos valores são embasados no comprometimento com 
o resultado, ética e responsabilidade em nossas atitudes. 
Trabalhamos com empreendedorismo e valorizamos e 
visamos a excelência com simplicidade.

nas áreas de assessoria em gerenciamento de propriedades 
rurais, assessorias em nutrição animal, elaboração de projetos 
e organização de eventos voltados a temas na produção animal, 
levando soluções técnicas para produtores rurais e aprimorando 
o conhecimento de seus membros.

serViços prestaDos

• Mapeamento de pontos críticos da propriedade visitada, 
levantamento e análise de dados, classificação das 
dificuldades e necessidades da propriedade para auxiliar o 
proprietário a encontrar soluções viáveis;

• Planejamento nutricional e forrageiro, classificação do 
sistema de produção com objetivo de adequar o manejo 
nutricional e forrageiro de acordo com a realidade da 
propriedade;

• Manejo sanitário e vacinal de rebanhos, classificação de 
risco indicando as vacinas necessárias e organização do 
calendário vacinal;

• Controle parasitário, exames de quantificação parasitária 
em rebanhos, manejo de dosagem dos medicamentos e 
testes de eficácia em ovinos e bovinos;

• Planejamento de infraestrutura para produção animal, 
planejamento de instalações de acordo com a necessidade, 
espécie animal e tipo de produção;

• Manejo reprodutivo, análise de rebanho, identificação de 
aptidão reprodutiva, protocolos de sincronização de cio, 
diagnósticos de gestação e auxílio na escolha do material 
genético;

• Organização de eventos e viagens, planejamento de 
simpósios, minicursos, dias de campo e viagens na área de 
produção animal – abrangendo planejamento financeiro, 
estrutural, pessoal e divulgação.

contato

Centro de Ciências Rurais - UFSM
Avenida Roraima, 1000, Prédio 43, Sala 4145
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
CEP: 97105-900
www.techvetjunior.com
techvetjunior@gmail.com
+55 55 99917-0884 / +55 55 99966-8417



apresentação

princípios essenciais

Transformamos informações e conteúdo em conhecimento! A 
Sigma Jr, empresa júnior vinculada ao curso de Bacharelado 
em Estatística é formada por futuros analistas de dados que 
buscam aplicar na prática, um conjunto de métodos aprendidos 
em sala de aula, destinados à coleta, organização, resumo, apre-
sentação, análise de dados de observação, e ainda, tomada de 
decisões baseadas nessas análises. Estes conjuntos de métodos 

missão
Oferecer serviços de consultoria estatística, agregando valor 
aos projetos de clientes e contribuindo para a transformação 
da vida dos colaboradores.

Visão
Ser referência na formação de líderes capazes de gerenciar 
projetos estatísticos de alta qualidade sendo reconhecida 
como empresa de excelência de consultoria em estatística no 
Rio Grande do Sul até 2020.

VaLores
Ética; 
Profissionalismo; 
Excelência e inovação; 
Respeito; 
Bom relacionamento com clientes e colaboradores.

são chamados, por definição, de estatística.  Temos como prin-
cípio agregar valor aos projetos dos nossos clientes, proporcio-
nando análises de qualidade por um preço abaixo do mercado 
e com o acompanhamento de professores renomados. Somos 
a primeira empresa júnior da região a oferecer serviços de con-
sultoria estatística.

serViços prestaDos

• Planejamento de pesquisa acadêmica
 O planejamento pode ser estruturado em sete itens: 

objetivo; tipo de estudo; local; amostra; procedimento; 
variáveis; métodos estatísticos; delineamento de 
experimentos.

• Análise estatística
 Realizamos métodos de análises de dados tais quais; 

estatística descritiva, testes de hipótese, testes de 
hipóteses não-paramétricos, amostragem, correlação, 
regressão, série temporal e análise multivariada.  

• Controle estatísticos de qualidade
 O controle estatístico do qualidade (CEQ) é uma ferramenta 

que tem por finalidade desenvolver e aplicar métodos 
estatísticos como parte de nossa estratégia para prevenção 
de defeitos, melhoria da qualidade de produtos e serviços e 
redução de custos.

• Construção, tabulação e validação de questionários
 É extremamente importante construir e validar o 

questionário de acordo com seus objetivos e tipos de 
análises recorrentes. 

• Mini Cursos e palestras
 Sabendo da importância e da aplicabilidade da estatística 

no nosso dia a dia, a Sigma Jr promove minicursos e 
palestras nas mais diferentes áreas da estatística.

contato

Centro de Tecnologia - UFSM
Avenida Roraima, 1000, Prédio 13, Sala 1331
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
CEP: 97105-900
sigmajrconsultoria@gmail.com



apresentação

princípios essenciais

Muito é sabido que a melhor forma de aumentar o lucro é por 
diminuir os custos. Tendo sempre consciência desse fato, a 
Caduceu Jr – Consultoria Estratégica em Finanças, empresa 
júnior vinculada ao curso de Ciências Contábeis, fundada em 
2004, tem por objetivo ajudar o empreendedor local a com-
preender e melhorar sua saúde financeira, a bem de impactar 
o mercado santa mariense. Através de um portfólio voltado 

missão
Proporcionar soluções úteis e eficientes aos clientes bem 
como transformar universitários em empreendedores 
comprometidos com o desenvolvimento social.

Visão
Até 2019, ser reconhecida pela sociedade por ter membros 
empreendedores que prestam soluções eficientes ao mercado.

VaLores
Postura empreendedora; 
Profissionalismo;
Orgulho de ser Caduceu;
Espírito colaborativo;
Foco em resultado.

para a área financeira das empresas, a Caduceu busca, junto 
aos empresários, encontrar soluções aos problemas enfrenta-
dos diariamente pelas organizações, muitos deles provindos 
da crise, e com isso, gerar valor aos clientes. Desde 2015, os 
serviços seguem uma gama de particularidades financeiras, 
todos visando que o seu produto/serviço chegue com menor 
custo ao cliente final, com maior lucro aos sócios, sem perder a 
qualidade conhecida.

serViços prestaDos

• Estruturação financeira
 Trace um roteiro ideal para alcançar objetivos e adquira 

uma visão ampla dos componentes que formam o seu 
negócio.

• orçamento empresarial
 Invista visando o crescimento! Adquira total controle de 

suas receitas, custos e despesas.

• Precificação
 Apenas dobrar o custo unitário não é suficiente para quem 

quer crescer! Uma metodologia exclusiva de precificação 
vai, acima de tudo, gerar uma vantagem competitiva 
perante o seu concorrente.

• Gestão estratégica de custos
 Sabendo onde estão seus investimentos, você não perde 

dinheiro com decisões equivocadas. A sua empresa não 
terá um gargalo de receitas.

• Ponto de equilíbrio
 Elimine a possibilidade de ter prejuízos de surpresa 

conhecendo o valor exato em que sua empresa atinge lucro 
dentro do mês.

contato

Rua Marechal Floriano Peixoto, 1184 – Sala 106
contato@caduceujr.com.br
(55) 9 8408-9058



apresentação

princípios essenciais

A Motora Jr é uma empresa júnior de consultoria em engenha-
ria mecânica fundada em 2015. Desde então atuamos no mer-
cado de Santa Maria e região desenvolvendo projetos e soluções 
para empresas do ramo metal-mecânica, agrícola, etc. Nossos 
serviços incluem assistência em projetos mecânica e modela-
gem CAD/CAE, planos de manutenção e adequação a normas 
regulamentadoras.

missão
Aproximação da experiência industrial com o convívio 
acadêmico, em busca de preparação para o ambiente 
profissional propondo soluções inteligentes.

Visão
Até 2020, sermos reconhecidos dentro do setor metal-
mecânico regional,através de serviços de qualidade 
proveniente da alta capacidade dos membros.

VaLores
Qualidade do serviço; 
Comprometimento e responsabilidade;
União e respeito;
Inconformismo positivo.

serViços prestaDos

• Assistência em projetos mecânicos
 Suporte técnico e tecnológico para assistência e/ou 

elaboração de qualquer projeto na área de engenharia 
mecânica.

• Assistência em CAD/CAE
 Prestamos assistência em soft wares do tipo CAD e CAE para 

projetos mecânicos em geral.

• Adequação à normas
 Projeto de adequação e aplicação das NR’s, em busca 

da conformidade com segurança e medicina do trabalho 
dentro da empresa.

• Planos de manutenção
 Proposta de um plano de manutenção preventivo 

individual ou coletivo de equipamentos, assim como 
verificação e análise de um plano em vigor, caso exista.

contato

Centro de Tecnologia - UFSM
Avenida Roraima, 1000, Prédio 10, NAFA
Bairro Camobi, Santa Maria - RS
contato@motorajr.com
(55) 3220-8251
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