EDITAL DO
PROCESSO ÚNICO DE FEDERAÇÃO

1. Sobre a Federação
A SERJÚNIOR – Federação de Empresas Juniores do Estado de Sergipe – foi fundada
em 2015 com a finalidade representar as Empresas Juniores sergipanas, auxiliando sua
qualificação e desenvolvimento, promovendo o fortalecimento do Movimento Empresa Júnior no
Estado. Somos responsáveis por difundir o ideal Júnior, promover troca de experiências entre as
empresas juniores, disponibilizar insumos para a criação de novas Empresas Juniores e gerar
oportunidades para universitários. Além disso, buscamos ser uma organização de referência em
Sergipe e, acima de tudo, colaborar com a formação de jovens empreendedores, capacitados e
comprometidos com a transformação do nosso estado e do país.
Hoje contamos com 6 empresas juniores federadas, que alinhadas com o propósito do
MEJ vem gerando cada vez mais impacto no nosso estado. Em 2018 queremos que a grupo de
inconformados cresça e o movimento se espalhe, alcançando cada vez mais novas cidades e
Instituições de Ensino Superior em Sergipe.
2. O Espaçonave
Com o intuito de fomentar a expansão do MEJ sergipano, unificar e simplificar o processo
de federação, o Espaçonave foi criado para desenvolver e regularizar as empresas juniores do
estado de Sergipe que possuem interesse em se federar à SERJÚNIOR. Este processo de
federação terá critérios baseados em quatro pilares: gestão, projetos, cultura empreendedora e
regulamentação.
Cientes de que há níveis diferentes de maturidade das empresas juniores, o Espaçonave
terá suas etapas baseadas em dois conceitos:
Iniciativa: É um grupo de alunos com a ideia e o objetivo de criar a EJ, mas que ainda não tem
nenhum documento que comprove sua existência e está na fase de projeto.

Aspirante: Em fase mais avançada, essa EJ que possui a documentação mínima exigida para a
regulamentação de uma empresa júnior: o Estatuto, Ata de Eleição e Posse e CNPJ registrado.
Além de estar em processo para emitir os demais documentos que faltam.
A fim de trabalhar melhor com cada nível de maturidade, desenvolver, capacitar e regular
as empresas participantes do processo, o Espaçonave é dividido em 3 estágios: Preparando o
Lançamento, Ignição e Alinhando Órbita. O primeiro estágio terá enfoque no desenvolvimento das
Iniciativas enquanto os dois últimos trabalharão com as aspirantes. Cada estágio está melhor
detalhado no Manual do Espaçonave.
3. Por que se federar?
As Empresas Juniores Federadas passam a constituir uma rede organizada no estado,
que além de participar ativamente do crescimento e desenvolvimento da própria rede, também
direciona o caminho que o movimento deve tomar a nível estadual e nacional. A SERJÚNIOR
possibilita, então, uma série de benefícios às EJs quando ingressam na rede federada:
•

Reconhecimento e legitimidade perante as demais Empresas Juniores do país;

•

Maior integração e benchmarking entre as EJs;

•

Participação nos programas de suporte destinados ao aperfeiçoamento e desenvolvimento
das EJs federadas por meio de treinamentos e consultorias;

•

Participação no Conselho Administrativo da federação, a fim de decidir os rumos do MEJ
sergipano e brasileiro;

•

Maior visibilidade das Empresas Juniores junto aos stakeholders, parceiros e canais de
contato com possíveis clientes, através da atuação da Federação, proporcionando maior
geração de negócios;

•

Descontos/isenção nas inscrições dos eventos realizados pela federação e confederação;

•

Possibilidade de fazer parte da equipe executiva da federação.

4. Funcionamento do Processo
4.1

A Inscrição
As EJs interessadas em participar do ESPAÇONAVE poderão se inscrever no
processo a qualquer tempo, sendo necessário, nesta ordem:
a) Preencher

o

formulário

disponível

no

link:

https://www.jotform.com/serjuniorse/puf
b) Todas as empresas participantes, iniciativas e aspirantes, deverão enviar
comprovante de pagamento de taxa de R$ 25,00 do processo de federação. O
boleto para pagamento será enviado a partir da resposta do formulário e do
envio dos documentos solicitados;
c) Assinar termo de compromisso referente à participação no programa disponível
em:
https://drive.google.com/file/d/1LyuzgIqpHmRZW7EhVkM1tWDcMXPurnUF/view
?usp=sharing
Observações:
•

O time de expansão será responsável por decidir qual estágio a EJ integrará
mediante diagnóstico a ser realizado por meio de um formulário feito em parceria
com a área de desenvolvimento.

4.2 Acompanhamento e Evolução
Obedecerão aos seguintes pontos:

a) A EJ cuja inscrição for confirmada será apadrinhada por um copiloto: membro do
time de expansão que ficará responsável por guiar seu desenvolvimento dentro
do seu estágio e propor os desafios de evolução de estágio.
b) O copiloto elaborará conjuntamente com a EJ planos de ação que a guiem em
direção ao alcance de marcas estratégicas que demonstrem seu desenvolvimento
dentro do estágio e ficará responsável por elaborar o desafio de evolução de
estágio a qualquer tempo de acordo com a maturidade percebida da EJ. O
cronograma será feito em conjunto com a EJ respeitando as particularidades e
necessidades de cada uma.
c) A evolução de estágio atesta que a EJ superou seus desafios de
regulamentação, gestão, projetos e cultura empreendedora. Dar-se-á mediante a
entrega da totalidade dos documentos exigidos no estágio anterior e o
cumprimento do desafio de evolução de estágio proposto.
d) As iniciativas após concluírem o estágio que visa sua fundação, receberão
automaticamente o título de aspirantes e continuarão no processo visando a
federação. Além disso, após o término do estágio 1, um Pitch das Iniciativas será
feito em Reunião Presencial do Conselho para apresentação das novas EJs do
MEJ Sergipano.
e) Os documentos e entregas previstas no Manual do Espaçonave deverão ser
feitas por meio de upload em pasta do drive criada pelo time de expansão para

a EJ. As auditorias e acompanhamento serão realizadas por meio de planilha
também a ser compartilhada após definição do cronograma e planos de ação.

4.3 Direitos

e

Deveres

dos

participantes

do

Espaçonave

➢ Direitos
a) Ter contato direto com a equipe de expansão e desenvolvimento da
SERJÚNIOR;
b) Receber orientações, informações, esclarecimentos e suporte do time de
expansão quanto ao Edital e Manual do Espaçonave;
c) Ter a disposição materiais que auxiliem no cumprimento dos desafios e
entregas de cada estágio;
d) Receber treinamento, quando necessário, para ajudar no desenvolvimento
dos desafios e superação de dificuldades;
e) Ser acompanhada quinzenalmente, de maneira remota, pelo time de
expansão para checar os resultados e atividades a ser desenvolvidas como
também auxiliar a sanar dúvidas e dificuldades;
f)

Solicitar reuniões presenciais ou remotas, quando necessário como membros
do time de expansão para tratar do processo de federação;

g) Apresentar-se ao Conselho Administrativo da SERJÚNIOR para apresentar
sua EJ para Pitch ou Sabatina dependendo do estágio alcançado;

h) Desistir formalmente do processo de fundação ou federação.

➢ Deveres
a) Estar ciente e respeitar o que está disposto no edital e manual do
Espaçonave 2018;
b) Realizar as entregas dentro dos prazos estipulados;
c) Corrigir possíveis falhas nas entregas, analisando e aplicando os feedbacks
recebidos;
d) Manter o time de expansão informado sobre o andamento e possíveis
dificuldades;
e) Estar disponível através dos meios de comunicação (WhatsApp, Skype, email e celular) para repasses, reuniões e contato que for necessário;
f)

Possuir conta Gmail para compartilhamento de pasta específica no drive e
planilha de acompanhamento;

g) Manter informações sobre a ej com relação a número de membros, projetos,
faturamento e troca de gestão atualizadas.
h) Em caso de desistência, realizar pedido formal para que a equipe de
expansão tome as medidas cabíveis.
4.4 Encerramento

Feitas as entregas do estágio 3 e cumprido seu último desafio de evolução de estágio, o
time de desenvolvimento e expansão da SERJÚNIOR elaborará um parecer que será
encaminhado ao representante legal da EJ e ao Conselho Administrativo da Federação. O
representante legal deve então solicitar à federação uma sabatina perante o conselho na Reunião
Presencial do Mês mais próximo como uma das desde que o pedido ocorra com 20 (vinte) dias
de antecedência à data solicitada.

4.5 A sabatina
Um representante da EJ deverá fazer uma apresentação institucional de 10 (dez) minutos
ao Conselho onde devem constar:
a) Histórico da EJ;
b) Curso(s) abrangido(s);
c) IES e cidade onde está sediada;
d) Expectativa de relacionamento com a Federação;
e) Demais pontos a critério da EJ.
Após a apresentação, dar-se-á um período de 30 (trinta) minutos à sabatina da EJ e,
após finalizar o tempo, o Conselho prosseguirá para deliberação. A EJ será aprovada como
federada se obtiver mais de 50% dos votos. Se for aprovada, deverá assinar o Termo de
Federação. Se for reprovada, deverá voltar a entrar em contato com o Time de Expansão para
ajustar os detalhes que a impediram de conseguir a federação e tentar, caso ainda haja
interesse, uma nova sabatina.

