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CERTIDÃO N°  228/2019

 

Nome da Empresa Júnior: Consultoria Ambiental e Sanitária Júnior  - CAS JÚNIOR 

Coordenador: Profa. Ana Lúcia Denardin da Rosa

Vice - Coordenador: Prof. Robson Alves Oliveira

Departamento : Engenharia Ambiental - Ji-Paraná

Modalidade de extensão: Prestação de Serviço

Indicação da CGEJr: 0252489

Aprovação assembléia Geral da EJr:  0278989

Ata de Fundação EJr: 0220703 - 0220707 - 0220741

Estatuto: 0278978

Regimento interno: 0278982

Plano Acadêmico:  0278983

Obje�vo: I. Incen�var e es�mular a capacidade empreendedora dos discentes, proporcionando II.
Contribuir para a formação de profissionais mais qualificados; III. Contribuir com a sociedade por meio da
prestação de serviços de qualidade, preferencialmente às micros, pequenas e médias empresas privadas
ou, ainda, a empresas, en�dades ou órgãos públicos, com destaque para serviços de impacto social,
ambiental, educacional e/ou econômico; IV. Intensificar o relacionamento entre a UNIR e a sociedade; V.
Es�mular o espírito empreendedor e promover o aperfeiçoamento técnico, acadêmico, pessoal e
profissional de seus membros associados por meio de contato direto com a realidade do mercado de
trabalho, desenvolvendo a�vidades de consultoria e de assessoria a empresários e empreendedores,
bem como criar produtos e desenvolver serviços, com a orientação de professores e profissionais
especializados; VI. Melhorar as condições de aprendizado em nível superior, mediante a aplicação da
teoria ministrada em sala de aula na prá�ca do mercado de trabalho, no âmbito dessa a�vidade de
extensão; VII. Proporcionar aos discentes a preparação e a valorização profissionais por meio da
adequada assistência de docentes e especialistas; VIII. Promover o desenvolvimento econômico e social
da comunidade, bem como fomentar o empreendedorismo de seus associados.

Membro Orientador: Profa. Ana Lúcia Denardin da Rosa  e Prof. Robson Alves Oliveira

Carga horária semanal: 20 horas

CH semanal Membros Associados: 12 horas

Aprovação do departamento: 0308683



Ciência do Núcleo/Campi: 0315136

 

 Cer�ficamos o Plano Acadêmico da Empresa Junior “ CAS JÚNIOR - CONSULTORIA AMBIENTAL E
SANITÁRIA JÚNIOR ”, sob coordenação do membro orientadora Profa. Ana Lúcia Denardin da Rosa, do
Departamento de Engenharia Ambiental, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-
Paraná, cumpriu integralmente a Resolução 530/CONSEA/2018 portanto, está ins�tucionalizada no
âmbito da Pró-reitoria de Cultura e Extensão - PROCEA, como uma a�vidade de extensão universitária.

Documento assinado eletronicamente por ELYZANIA TORRES TAVARES, Pró-Reitor(a) Subs�tuto, em
13/02/2020, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0329783 e
o código CRC D9233D7B.

Referência: Processo nº 999016864.000188/2019-16 SEI nº 0329783

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

