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Resumo: As Empresas Juniores (EJ’s) têm por objetivo promover oportunidades de 
experiências no mercado de trabalho aos discentes fomentando seu crescimento 
profissional e pessoal. Além disso, as EJ’s também contribuem para o desenvolvimento 
do empreendedorismo da sua região de abrangência. Numa escala macro, o 
Movimento das Empresas Júnior (MEJ’s) contribuem com importante parcela no 
desenvolvimento empresarial e econômico do país. As EJ’s fazem parte do terceiro 
setor da economia, pois estão enquadradas no setor privado e não têm por fim último 
o lucro e desta forma tem reduzidos custos operacionais e de tributação, podendo 
oferecer serviços de qualidade a um custo baixo em comparação com o mercado. A 
Empresa Júnior de Agropecuária do Sul da Bahia - EJASUL foi criada pelos discentes dos 
cursos de Agronomia e Medicina Veterinária da UESC em conjunto com os professores 
do DCAA – Departamentos de Ciências Agrárias e Ambientais. A gestão da empresa é 
feita pelos próprios discentes, sob a coordenação dos professores ligados ao 
departamento e envolvidos no projeto. A EJASUL tem por finalidade atender os 
mercados dos produtores agropecuários, atuando mediante planejamento orientado, 
visando entre outros fins, ao aumento da rentabilidade e da produtividade de 
unidades rurais, com filosofia comprometida com a melhoria das condições de vida das 
famílias envolvidas, independentemente do tipo de administração ou faturamento, 
especialmente, sênior, assistência técnica ou aprendizado de excelência. Todo o 
trabalho executado tem acompanhamento e orientação de um docente dos cursos 
ligados ao projeto da respectiva área do conhecimento, visto que esses trabalhos são 
prestados como consultoria a unidade produtiva agropecuária e empresas correlatas. 
Experiências mostram que alunos envolvidos em empresas juniores contam com 
diferencial no processo de aprendizado por conhecer o mercado, ter experiência de 
trabalho, conhecer a prática empreendedora e desenvolvimento de suas habilidades 
empresariais e técnicas. 

Objetivo: Oferecer ao acadêmico a oportunidade de colocar em prática os 
ensinamentos adquiridos para a construção de seu conhecimento, através da criação 
de produtos, cursos, palestras e prestação de serviços de consultoria e assistência 
técnica, proporcionando aos produtores um serviço inovador e de qualidade em 
gestão ambiental, produtiva e empresarial. 
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