
ATOS NORMATIVOS 

 

CAPITULO I - Da Instituição 

 

 

Art. 1º- O presente Regimento Interno regula as atividades e atribuições da "Empresa 

Júnior do curso de Hotelaria da UFRRJ”. doravante denominada “HOSP IT”, pessoa 

jurídica de direito privado, É uma associação civil sem finalidades econômicas e com 

fins educacionais, prazo de duração indeterminado, com sede  no Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais da UFRRJ Rodovia BR 465 km7, CEP 23890-000 e foro na cidade 

de Seropédica,Rio de Janeiro. 

 

CAPITULO II – Do Propósito 

 

 

Art. 2º- Da missão, visão e valores. 

 

MISSÃO: Desenvolver talentos da universidade contribuindo com a formação 

acadêmica, exercendo de forma ética e profissional. Contribuir para o desenvolvimento 

do mercado hoteleiro, primando por agregar diferencial na formação dos seus membros. 

 

VISÃO: Buscar reconhecimento como a melhor empresa Júnior do segmento no Brasil. 

 

VALORES: Empreendedorismo, ética, transparência, hospitalidade, excelência, 

comprometimento e sustentabilidade.  

 

 

CAPITULO III – Da Composição e Competências dos Cargos 

 

 

Art. 3º- A Diretoria Executiva da Hosp It. é constituída por: 

I Diretor Presidente 

II Diretor Administrativo 

III Diretor Financeiro 

IV Diretor de Desenvolvimento 

V Diretor de RH 

VI Diretor de Marketing 

VII Diretor de Projetos I 

     

 

 

Art. 4º- Compete ao Diretor Presidente: 

1- Elaborar o Planejamento Estratégico da empresa e, junto aos outros membros, 

trabalhar para o seu cumprimento; 

2- Coordenar a equipe da HOSP IT, trabalhando para realizar as metas traçadas no 

Plano de Ação; 

3- Presidir reuniões e assembléias; 



4- Representar a HOSP IT internamente e externamente perante seus associados, 

UFRRJ e opinião pública em geral; 

5- Pensar ações estratégicas para assegurar o crescimento da HOSP IT. 

6- Representar a HOSP IT. perante o Brasil Jr, Rio Junior e comparecer às reuniões e 

eventos das mesmas, estimulando aos outros membros a participação no MEJ; 

7- Responsável pela conta bancária da empresa, juntamente com o Diretor 

Administrativo e Financeiro; 

8- Supervisionar todas as áreas através das reuniões de diretoria e relatórios, focando 

sempre no Planejamento Estratégico; 

9- Marcar as reuniões de diretoria; 

10- Acompanhar as entrevistas do Processo Seletivo para trainees da Empresa; 

    11- Responsável por verificar os e-mails da empresa, encaminhando-os aos 

departamentos adequados, caso não seja de sua competência respondê-los; 

 

Art. 5º- Compete ao Diretor Administrativo 

1- Ser responsável pelas obrigações administrativas e financeiras com o Conselho 

Consultivo e outros Convênios; 

2- Dar suporte, de acordo com as responsabilidades atribuídas à área, em atividades, 

cursos, eventos e projetos com os quais a empresa esteja envolvida; 

3- Responsável pela renovação do Alvará de Funcionamento; 

4- Responsável pela aquisição de materiais, os quais a empresa necessite investir; 

5- Efetuar pagamentos; 

6- Fiscalizar e arquivar as atas das reuniões ordinárias; 

7- Analisar as parcerias propostas, junto ao Diretor de Marketing; 

8- Enviar relatórios de atividades à Presidência; 

9- Supervisionar e auxiliar o trabalho dos seus Assessores; 

10- Representar o Diretor Presidente em reuniões e outros compromissos, sempre 

que requisitado; 

11- Responsável pelo monitoramento e revisão do Planejamento Estratégico, junto ao 

Diretor Presidente. 

 

Parágrafo Único: A Diretoria Administrativo possui Assessor 

 

Competem aos Assessores as seguintes funções: 

1- Elaborar as Atas das Reuniões Ordinárias; 

2- Enviar toda semana as atas para correção via Grupo de e-mail; 

3- Efetuar o cadastro do patrimônio da empresa; 

4- Responsável pelos materiais em geral, bem como sua aquisição e reposição: 

verificar quantidade existente, retiradas e devolução, devendo ser repassadas as 

informações necessárias ao seu Diretor; 

5- Encaminhar à Diretoria de cada departamento, assuntos de conhecimento 

necessário por parte do Diretor; 

6- Organizar os Ofícios e CI’s emitidos pela empresa (arquivado impresso); 

7- Responsável por autenticações e registro de documentos; 

8- Elaborar os Balancetes Mensais junto ao Diretor; 

9- Elaboração e revisão do Planejamento Financeiro anual da empresa (no início de 

cada semestre letivo), junto ao Diretor Administrativo e Financeiro e ao Diretor 

Presidente; 



10-Divulgação ao público do balanço financeiro da empresa, com futuras 

perspectivas. 

11- Desenvolver com empenho todas as tarefas passadas pelo seu diretor. 

 

Art.6º - Compete ao Diretor Financeiro 

1- Responsável pela conta bancária da empresa, junto ao Diretor Presidente; 

2- Elaborar balancetes com a ajuda do Assessor Administrativo; 

3- Efetuar o fechamento financeiro de cursos e realização de pagamentos, e caso 

necessário, contar com ajuda do Assessor Administrativo; 

4- Enviar notas fiscais ao contador para declaração do Imposto de Renda; 

5- Efetuar o pagamento do Contador; 

6- Responsabilizar-se pela sanidade financeira devendo manter sempre em dia as 

obrigações da mesma; 

7- Planejar e coordenar a execução do orçamento financeiro; 

8- Propor e cobrar a taxa de anuidade a ser paga pelos membros credenciados; 

9- Dirigir a gestão executiva das reservas financeiras; 

10- Executar os serviços de tesouraria: contas a pagar e receber, compras, bem como 

administrar as relações bancárias; 

11- Elaborar os balanços, balancetes e demonstrativos de resultados dos respectivos 

anos fiscais; 

12- Coordenar a utilização das doações recebidas de terceiros; 

13-Catalogar e controlar todo o patrimônio, bem como ter sempre em mãos o 

referido controle; 

 

Art. 7º- Compete ao Diretor de Desenvolvimento: 

1- Pesquisar e implementar programas de qualidade na Empresa; 

2- Supervisionar o uso adequado de crachás e uniformes pelos membros da Empresa 

e providenciar os mesmos para os novos membros; 

3- Estudar os projetos realizados, para identificar erros e pontos de dificuldade 

durante a elaboração e buscar soluções para esses problemas; 

4- Buscar as melhores formas de utilização dos recursos de informática da Empresa, 

além da implementação de novas técnicas, junto seus Assessores; 

5- Enviar relatórios de atividades à Presidência; 

6- Supervisionar e auxiliar o trabalho dos seus Assessores; 

7- Fazer feedback com os clientes atendidos pela empresa e aplicar questionário de 

satisfação aos participantes dos eventos; 

8- Implementação e manutenção do programa 5S. 

6- Responsável pela organização e padronização dos objetos e materiais da sede da 

empresa; 

7- Encaminhar à Diretoria de cada departamento, assuntos de conhecimento 

necessário por parte do Diretor. 

8- Responsável pela manutenção dos materiais de informática, como computadores, 

impressoras, mouse, teclado, hardware, microfone, caixa de som, entre outros; 

9- Responsável por ler e organizar o Grupo de e-mail da empresa; 

10- Responsável pela organização do Fórum; 

11- Fiscalizar e avaliar mensalmente a organização dos arquivos e pastas de cada 

área, salvos nos computadores da empresa; 

12- Desenvolver com empenho todas as tarefas passadas pelo seu diretor. 



 

 

Art. 8º- Compete ao Diretor de RH: 

    1-Monitorar a auto-estima e o trabalho dos membros da empresa; 

2-Confeccionar os Certificados e carteirinhas dos associados; 

3- Coordenar o Processo Seletivo de trainees e estagiários de projetos; 

4- Coordenar o Programa Trainee; 

5-Fazer as entrevistas dos Processos Seletivos; 

6- Registrar os membros no Decanato de Extensão e buscar a emissão dos 

certificados para ex-membros; 

7- Organizar integração dos membros; 

8- Buscar capacitação para os membros; 

9- Responsável pelo livro de Assinatura de Presença em reuniões; 

    10- Aplicar auto-avaliações e avaliações 360º, junto aos Assessores; 

11- Estar à disposição dos membros da empresa para feedbacks após as avaliações; 

12- Responsável por executar o Programa Trainee; 

13- Organizar as palestras dos departamentos no Programa Trainee; 

14- Elaborar o Processo Seletivo de trainees e estagiários de projetos, junto ao 

Diretor Presidente; 

15- Enviar, no inicio de cada ano letivo, a carta de apresentação aos calouros, 

juntamente com o Diretor Presidente; 

16- Apresentar relatórios de Desempenho Pessoal, ao final de cada período letivo; 

17- Assinar o verso das carteirinhas; 

18- Aplicar cartas de advertência quando necessário; 

19- Enviar relatórios de atividades à Presidência; 

 

Parágrafo Único: A Diretoria de RH possui Assessores de RH. 

Competem aos Assessores de RH: 

1- Supervisionar a pontualidade e o comportamento dos membros na reunião; 

2- Monitorar o Controle de Presença dos Membros e a presença em reuniões; 

3- Auxiliar na confecção de certificados e carteirinhas dos associados; 

4- Aplicar auto-avaliações e avaliações 360º, junto ao Diretor; 

5- Buscar a emissão de certificados dos membros junto ao Decanato de Extensão, a 

cada troca de gestão e saída de algum membro; 

6- Controlar a assinatura do Termo de Compromisso, logo após efetivação dos 

membros e posse de novas Diretorias; 

7- Acompanhar as entrevistas dos Processos Seletivos, junto ao Diretor de RH; 

8- Fazer a avaliação final dos trainees, junto ao Diretor; 

9- Encaminhar à Diretoria do departamento, assuntos de conhecimento necessário 

por parte do Diretor. 

10- Desenvolver com empenho todas as tarefas passadas pelo seu diretor. 

 

Art. 9º- Compete ao Diretor de Marketing: 

1- Responsável por verificar os e-mails da empresa, encaminhando-os aos 

departamentos adequados, caso não seja de sua competência respondê-los; 

2- Responsável pela criação, implementação e atualização de ferramentas ligada a 

todas as áreas da empresa, como o site, fórum, grupo de discussão, controle de horário, 

elaboração de carteirinhas, banco de dados, entre outros; 



3- Responsável pelo relacionamento entre a empresa e os clientes; 

4- Responsável pela identidade visual da empresa, isso inclui o site, cartazes, folders, 

cartões de visita, notícias em jornais e revistas, vídeos, apresentações, entre outros; 

5- Responsável pela identificação e negociação de parcerias, junto ao Diretor de 

Projeto e o Diretor Administrativo-Financeiro; 

6- Elaborar orçamentos de material de divulgação junto ao Diretor Administrativo-

Financeiro; 

7- Buscar novos métodos de relacionamento com o cliente; 

8- Enviar relatórios de atividades à Presidência; 

9- Supervisionar e auxiliar o trabalho dos seus Assessores. 

 

Parágrafo Único: A Diretoria de Marketing possui Assessores. Competem aos 

Assessores as seguintes funções: 

1- Responsável pela elaboração de material informativo a ser colocado no site da 

empresa, jornais e revistas; 

2- Responsável pela elaboração de cartazes, folders, cartões de visita, vídeos, 

apresentações, entre outros; 

3- Pesquisar e implementar metodologias de Marketing na empresa, junto ao seu 

Diretor; 

4- Divulgar Processos Seletivos, eventos, cursos e demais atividades da empresa, 

conforme solicitado pelas outras áreas; 

5- Monitorar e atualizar o site, o blog e a página no facebook da empresa; 

6- Encaminhar à Diretoria do departamento, assuntos de conhecimento necessário 

por parte do Diretor; 

7- Responsável pelo relacionamento entre a empresa e os clientes, junto ao seu 

Diretor; 

8- Buscar parcerias, bem como a elaboração do Projeto de Parceria e acompanhar 

toda a negociação, junto aos Diretores de Marketing e Administrativo-Financeiro; 

9- Zelar pela marca da Hosp It. de modo que não a usem de forma indevida; 

10- Descobrir e analisar casos em que a marca Hosp It. não esteja sendo bem vista e 

propor soluções para tais casos, juntamente com o Diretor de Marketing; 

11- Fazer prospecção de nichos de clientes de modo a orientar os Assessores em suas 

atribuições; 

12- Desenvolver com empenho todas as tarefas passadas pelo seu diretor 

 

 

Art. 10º- Compete ao Diretor de Projetos: 

1- Fazer o contato direto com o cliente e/ou parceiros para fins de negociação; 

2- Apresentar resultados (parciais ou finais) dos projetos; 

3-Buscar novos métodos e/ou ferramentas para o departamento, sempre visando sua 

modernização; 

6- Documentar todos os projetos; 

7- Auxiliar os Assessores na elaboração dos Editais de Seleção; 

8- Fazer o contato inicial para escolha do Professor orientador de cada projeto; 

9- Ser pró-ativo na obtenção de novos projetos para a empresa sejam eles: eventos, 

cursos, consultorias, projetos internos, viagens e visitas técnicas, projetos de extensão, 

entre outros; 

10-Junto ao Diretor Presidente nomear o Coordenador e a equipe de projeto 

11- Acompanhar junto à área de RH todo o processo de seleção de estagiários; 

12- Enviar relatórios de atividades à Presidência; 



13- Supervisionar e auxiliar o trabalho dos seus Assessores. 

 

Parágrafo Único: A Diretoria de Projetos possui Assessores. 

Competem aos Assessores as seguintes funções: 

1- Elaboração dos Editais de Seleção, junto ao Diretor de RH; 

2- Acompanhar junto ao Marketing a confecção de cartazes e folders que envolvam 

projetos de consultoria; 

3- Desenvolver metodologias de integração e divulgação de todos os projetos, 

levando em consideração o público alvo; 

4- Zelar pela entrega em dia de todas as metas relacionadas à área de atuação; 

5- Participar na criação dos cronogramas e de todo o planejamento relativo aos 

projetos; 

6- Capacitar os membros da empresa sobre a área de atuação dos projetos; 

7- Gerenciar as informações, bem como o repassá-las à Diretoria responsável; 

9- Enviar relatórios sobre as atividades desenvolvidas ao Diretor de Projetos; 

10- Encaminhar à Diretoria do departamento, assuntos de conhecimento necessário 

por parte do Diretor. 

 11- Buscar parcerias dentro e fora da UFRRJ para a realização dos projetos. 

 

 

CAPITULO IV – Dos Horários de Trabalho 

 

 

Art. 11º- Cada membro efetivo deverá cumprir o mínimo de 8 (oito) horas semanais 

de plantão na Empresa, em horário a ser definido no início de cada semestre letivo 

 

Parágrafo 1º- Será motivo de afastamento do cargo, a irregularidade no cumprimento 

dos horários pré-estabelecidos, sem justificativa devida ao Diretor de RH e 

Desenvolvimento. 

 

Art. 12º- Durante os horários de plantão na Empresa o membro deverá utilizar 

crachá e uniforme que deverá ser roupa esporte (exceto quando se tratar de eventos e 

reuniões formais), ficando vetada a utilização do crachá fora da Empresa, caso não 

esteja a serviço da HOSP IT. A camisa social, ambos utilizados em eventos e reuniões 

formais com empresas, autoridades da UFRRJ e clientes de consultoria. Fica proibida a 

utilização de chinelos e rasteirinhas quando estiver atuando dentro da empresa júnior. 

 

 

 

 

CAPITULO V – Das Reuniões 

 

 

Art. 13º- As reuniões Gerais realizar-se-ão na quinta-feira a cada quinze dias, com 

início às 16:00 Hr e término indeterminado, para fins de repasses internos, votações e 

apresentações, sendo a pauta definida de acordo com as necessidades de cada diretoria 

sendo estas, repassadas com dois dias de antecedência via e-mail para o diretor 

presidente, o qual ficara responsável em transmiti-las aos outros membros. 

 



Parágrafo 1º- Será motivo de afastamento do cargo, o membro apresentar três faltas 

consecutivas sem justificativa via e-mail ao Diretor de RH e Diretor de Qualidade, até 

24 horas após a reunião. 

 

Parágrafo 2º- Ocorrendo a irregularidade, descrita no Parágrafo 1º, o caso será 

submetido ao Conselho Consultivo e Diretoria Executiva para aprovação de substituição 

e convocação do suplente. 

 

Parágrafo 3°- O livro de presença das reuniões deverá ser assinado primeiramente, 

pelo Diretor Administrativo ou outro membro da Associação; a última assinatura no 

livro deverá ser do Diretor Presidente ou suplente designado para presidir a reunião. O 

livro deverá ser assinado no final da reunião, ficando vetada a assinatura do membro 

que chegar após quinze minutos após o inicio da reunião. 

 

Parágrafo 4°- A ata da reunião deverá ser enviada via grupo de e-mail da 

Associação no prazo de até dois dias úteis para retificações. Sua aprovação deverá ser 

feita até o dia anterior da próxima reunião. 

 

 

Art. 14º- As reuniões de Diretoria deverão ser marcadas pelo Diretor Presidente, 

podendo ser solicitadas pelos outros membros da Diretoria. 

 

Parágrafo Único – As deliberações só serão aceitas se houver quorum mínimo de 4 

(quatro) membros da Diretoria Executiva, sendo as decisões consensuais. 

 

CAPITULO VI – Dos Projetos 

 

 

Art. 15º- Os projetos realizados pela Empresa Júnior devem ter como responsável 

um Coordenador de projetos, selecionado pelos Diretores de Projeto e Diretor 

Presidente podendo ser um Assessor ou um Diretor de Projeto. A equipe poderá ser 

composta por associados ou estagiários que devem ser selecionados em Processo 

Seletivo, com Edital a ser divulgado a todos os estudantes do curso de Hotelaria, no 

mínimo três dias antes da seleção. 

 

Art. 16º- Todo projeto deverá ser revisto, aprovado e assinado por um professor. 

 

 

CAPITULO VII – Das Eleições 

 

 

Art. 17º- As eleições para os cargos da Diretoria Executiva devem ocorrer 30 dias 

antes do final do primeiro período letivo do ano, sendo atendidos os seguintes passos: 

1- Abertura do Edital, divulgação para todos os membros da Empresa Júnior. O 

Edital deve conter os regulamentos da eleição, cargos a serem pleiteados, datas e outras 

normas; 

2- Convocação da Assembléia Ordinária para a eleição; 

3-Divulgação dos planos de ação dos candidatos; 



4- Eleição e Posse da nova gestão na mesma reunião; 

5- Realização da “co-gestão”, obrigatoriamente até o final do primeiro semestre 

letivo do ano; esse prazo poderá se estender caso os Diretores julguem necessário. 

 

 

CAPITULO VIII – Das Disposições Gerais 

 

 

Art. 18º- Os casos omissos a este Regimento serão resolvidos pelo Conselho 

Consultivo e Diretoria Executiva. 

 

Art. 19º- Este Regimento entrará em Vigor a partir da sua aprovação na Reunião 

Geral do dia ?????? 

 

 

 

 


