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Resumo: Uma Empresa Júnior é formada por universitários com perfil empreendedor, 
que sejam movidos por determinado propósito, trabalhando na busca e 
desenvolvimento de soluções aos desafios cotidianos enfrentados por empresas do 
mercado e Setor Público, sob a orientação de professores especializados na área em 
que a consultoria está sendo realizada. Por estar envolvida em um ambiente 
acadêmico, a Empresa Júnior possibilita a aplicação de boas práticas consolidadas no 
mercado e amplamente difundidas, aliadas a soluções inovadoras, próprias do contato 
constante com professores capacitados e impulsionadas por um ambiente inspirador e 
vibrante. Numa escala macro, o movimento das Empresas Juniores 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 o que reduz os custos operacionais e de mercado. A 
Empresa Junior de Consultoria Biotecnológica, Ambiental, Saúde e Educação (Genoma 
Jr) foi criada pelos discentes dos cursos de Ciências Biológicas e Biomedicina da UESC, 
em conjunto com os professores do DCB - Departamento de Ciências Biológicas e do 
DCS - Departamento de Ciências em Saúde. A gestão da empresa é feita pelos próprios 
discentes de forma autônoma em relação ao colegiado, diretório e a própria 
instituição, sob orientação dos professores ligados aos departamentos envolvidos no 
projeto. A Genoma Consultoria Jr. tem por finalidade a consultoria e análises em 
biotecnologia, serviços de atenção à saúde, estudos de desenvolvimento e impacto 
ambiental, entre as áreas dos cursos afins, para proporcionar o fomento de novas 
pesquisas, produtos e a expansão do empreendedorismo dentro e fora da UESC. 
Atuando mediante planejamento orientado, visando entre outros fins, o aumento da 
recuperação de áreas degradadas, criação de material didático, consultorias 
relacionadas à biossegurança e planejamento socioeconômico, com filosofia 
comprometida com a melhoria das condições de vida das famílias envolvidas, 
independentemente do tipo de administração ou faturamento, especialmente, 
atender os micros e pequenos produtores e/ou empresários, que costumeiramente 
não tem acesso à consultoria sênior ou assistência técnica, quando enfrentam 
dificuldades de gestão e/ou produção. 

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 em gestão ambiental, 
educacional, produtiva e empresarial 
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