
 Em sinergia com os alunos dos Cursos de Graduação da Faculdade Cesusc, o 
Escritório Júnior, nomeado de “EDGE Jr. – Escritório Júnior de Desenvolvimento 
em Gestão e empreendedorismo”, possui um conceito inovador organizado para 
apoiar, atuar e fomentar a prática profissional e de negócios empresariais e 
sociais.

 Apresenta dinâmica pedagógica de pesquisa e extensão, com metodologias 
inovadoras para os alunos e profissionais envolvidos, aplicando os conceitos 
aprendidos em sala de aula nas atividades, oportunidades, empresas e 
comunidade.

 Os trabalhos realizados no Escritório Júnior são gerenciados como projetos 
de curto, médio e longo prazo, atendendo toda a comunidade externa e interna do 
âmbito no qual a Faculdade Cesusc está inserida.

POR QUE “EDGE Jr.” – CONCEITUALIZANDO NOSSO NOME

Cada letra que compõe a palavra EDGE Jr., tem significados relevantes e apontam 
perspectivas importantes para o conceito geral do projeto.

A primeira letra “E” representa a quebra de paradigma de Empresas Juniores, 
tornando o projeto desta diferenciado e com o modelo de trabalhos focado em 
projetos. Por isso, esta letra representa a ideia de sermos um “Escritório de 
Projetos Júnior”.

A letra “D” traz um dos pontos focais do projeto de Escritório, já que aborta o “
Desenvolvimento” de uma maneira mais ampla, englobando tanto no que tange ao 
desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, como o propósito central 
das atividades desenvolvidas que é o fomentar as práticas sustentáveis de 
negócios empresariais e sociais.

A letra “G” evidencia uma das competências mais importantes para todos 
envolvidos no projeto, a “Gestão”. Uma vez que essa característica será 
fortemente desenvolvida e apropriada por todos membros e negócios assumidos, 
já que o modelo de trabalho com projetos necessita de tamanho gerenciamento e 
gestão de recursos.



 A última letra do nome e segunda letra “E” representa o Empreendedorismo, 
que acreditamos ser uma característica essencial para os participantes do 
Escritório Júnior, já que traz a ideia e visão de construção de novas soluções, 
melhorias e aperfeiçoamento de processos. Ser empreendedor significa ser 
criativo, produtivo e solucionador de problemas.

 Além de representar a sigla que compõe o nome e características do 
Escritório Júnior, a palavra que consolidada (EDGE Jr.) significa, de certa forma, na 
língua inglesa a ideia de estar na “beira” ou “borda”. Para os membros da EDGE 
Jr., esta palavra significa a tangente entre os aprendizados da academia, com seus 
teóricos e reflexões pertinentes, com uma linha imaginária para o mercado de 
trabalho propriamente dito.

 Com isso, o intuito principal da EDGE Jr. é, por intermédio das ações e 
projetos desenvolvidos internamente, preparar e aprimorar os conhecimentos 
adquiridos para uma suave e próspera transição entre o âmbito acadêmico para o 
mercado de trabalho.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

O EDGE Jr. foca suas atividades em diversas frentes de atuação. As áreas de 
trabalho e esforços do escritório são:

 Desenvolvimento de consultorias especializadas: Desenvolver projetos de 
consultoria específica para empresas a fim de solucionar problemas contratados das 
mesmas;
 Parcerias em projetos com empresas consolidadas no mercado: concretizar 
parcerias com grandes empresas para apresentar soluções específicas gerando troca de 
informação e conhecimento;
 Realização de eventos acadêmicos e profissionalizantes: Criar e realizar eventos 
que agreguem valor à formação dos alunos, professores e da comunidade em geral;
 Desenvolvimento e execução de cursos com foco em capacitação profissional:   
Desenvolver e auxiliar no desenvolvimento de cursos profissionalizantes com o foco na 
capacitação da comunidade interna e externa;
 Consultoria para novos negócios e orientação para Planos de Negócios: auxiliar 
negócios em fase de criação e formatação no que tange o planejamento e 
desenvolvimento de estratégias e planos a fim de fomentar a inovação no mercado local;
 Atividades sociais voluntárias: Prestar auxílio a entidades sem fins lucrativos de 
modo que as mesmas implementem melhorias que ajudem a atender melhor a sociedade


