
Empresa Júnior 
Curso de Hotelaria  



Apresentação
Empresa júnior (EJ) é uma associação civil sem fins 
lucrativos e com fins educacionais formada exclusivamente 
por alunos do ensino superior ou técnico, regulamentada no 
Brasil através da Lei 13.267/2016.

Contudo, não é uma empresa propriamente dita, pois sob a 
ótica jurídica, empresa é uma atividade produtiva 
organizada com objetivo principal de auferir e distribuir 
lucros, o que não ocorre na EJ. 

Nesse caso, a empresa possui finalidades educacionais, na 
medida em que capacita os acadêmicos para o mercado de 
trabalho, incutindo-lhes senso de responsabilidade e 
desenvolvendo habilidades.



Benefícios pela atuação em 
EJ
• Alunos: utilizam da interação entre os membros da 

empresa e da troca de conhecimento e experiências para se 
desenvolverem pessoal, profissional e academicamente.

• As empresas: Que se beneficiam com os projetos 
desenvolvidos pelos alunos, cujas características são a alta 
qualidade dos trabalhos, garantida pela orientação dos 
professores, e o baixo investimento, uma vez que as 
empresas juniores não visam o lucro.

• As universidades: Que são favorecidas pelo retorno em 
imagem institucional, garantido pela divulgação que as 
Empresas Juniores necessariamente fazem ao seu nome.

 



Benefícios

• Pode (e deve!) ser inserida como experiência 
profissional no currículo! 



Hosp It – Empresa Júnior
• A ideia da criação partiu de um grupo de alunos no ano de 

2012 (Veja slide 8);

• Conta com o apoio de um professor(a) como Conselheiro(a) 
Consultivo(a) e orientação de professores do Curso de 
Hotelaria e afins, para o desenvolvimento de projetos. 

•Missão da Hosp It é ultrapassar os muros da 
universidade e estreitar laços com o mercado, entendendo 
importância do papel do ensino para o desenvolvimento 
pessoal e profissional  dos estudantes, juntamente às 
realidades e oportunidades que o mercado propõe aos 
futuros profissionais.



A Hosp It, hoje!
• Atualmente está em um processo de adequação tendo em 

vista a atual demanda do mercado, buscando, dessa forma, 
adequar-se as novas oportunidades de mercado.

• Se encontra em processo de atualização do Estatuto e dos 
Atos normativos da EJ.

• Está em busca de recursos para criar o Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a Inscrição Municipal.

• Aceita convites para organização de eventos e serviço de 
coffee breaks no campus de Seropédica/UFRRJ e 
comunidade do entorno.



Organograma da EJ - Hosp 
It
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Criação da Hosp It



❑ Coffee break na Semana Acadêmica
Curso de Zootecnia/UFRRJ

Eventos organizados no biênio 2018-2019



 (continuação)
❑ Coffee break na Semana Acadêmica

Curso de Zootecnia/UFRRJ



❑ Coffee break - GEOTEC – Jornada de 
Tecnologias

  Curso de Geologia/UFRRJ



❑ Coffee break na
II Semana 

Acadêmica
Curso 

Administração 
Pública/UFRRJ



Mais imagens do coffee break na
II Semana Acadêmica

Curso Administração Pública



Outras imagens, do 
coffee break na

Semana Acadêmica
Curso

Administração 
Pública



Parcerias em outros eventos
- Evento anual “Arraiá do ICSA” (2018/2019)

- Workshop sobre cervejas inglesas (2018)



Processos seletivos na 
EJ

A Hosp It realiza processos seletivos 
quando há necessidade de preencher 
o seu quadro de colaboradores! 

Contatos da Hosp It:

E-mail: hospit.contato@gmail.com
Instagram: @hospitjr
Facebook: www.facebook.com/Hospitufrrj



AOS PROFESSORES(AS), ALUNOS(AS) 
E COLABORADORES(AS) QUE 

TORNAM A HOSP IT POSSÍVEL, 
MUITO OBRIGADO(A)!!!


