
 

CONPAVet Jr.  

 

A CONPAVet Jr. é a empresa júnior da Escola de Veterinária e Zootecnia, fundada 

em outubro de 2013 por estudantes que queriam vivenciar as atividades empresariais 

no âmbito acadêmico, buscando aprimorar e efetivar tudo que lhes foi ensinado, 

enquanto alunos. 

O que é uma empresa júnior?  

Uma empresa júnior é uma associação sem fins lucrativos e com fins 

educacionais formada exclusivamente por alunos do ensino superior ou técnico. É 

constituída pela união de alunos matriculados em cursos de graduação com intuito de 

realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento do país e de formar 

profissionais capacitados e comprometidos com esse objetivo. 

Quais são os objetivos de uma empresa júnior? 

Primeiramente, desenvolver pessoal e profissionalmente os seus membros por 

meio da vivência empresarial, realizando projetos e serviços na área de atuação. No caso 

da CONPAVet Jr., projetos e serviços nas áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia. 

Dessa forma, além de atingir seu próprio objetivo, as EJs contribuem para o 

desenvolvimento do empreendedorismo regional. 

As empresas júniores tem todas as características de uma empresa real, 

necessitam de CNPJ, Inscrição Estadual e toda burocracia que envolve a criação de uma 

empresa. 

Atualmente, a CONPAVet Jr. aguarda o processo burocrático de aquisição de seu 

CNPJ, com isso e outros documentos em mãos, a nossa empresa júnior tem alto 

potencial dentro do estado de Goiás. Hoje, somos a primeira criada e única empresa 

júnior do estado nas áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia. 

As atividades da empresa júnior são as mais variadas, neste primeiro momento 

de implantação, nossas atividades se resumiram em organização de eventos de 



capacitação e caridade. O que nos traz um bom capital de giro para investirmos na 

empresa. 

Ok! E o que significa CONPAVet Jr.? 

Consultoria, Projetos e Assistência Veterinária. 

E como participar da empresa júnior? 

Anualmente, promovemos um processo seletivo para trainees. Podem participar 

qualquer acadêmico da Escola de Veterinária e Zootecnia, para que o aluno possa 

aproveitar essa experiência, somente alunos do 1º ao 7º período de ambos os cursos. 

As inscrições para o Processo Seletivo 2015 estão abertas, acesse o site da EVZ 

(http://www.evz.ufg.br). 

Entendi o que é empresa júnior, mas o que seriam esses projetos e serviços que 

a CONPAVet Jr. oferece? 

Qualquer projeto ou serviço que envolve nossa área de atuação, mediante 

orientação de professor conhecedor da área. Sejam cursos técnicos para profissionais e 

acadêmicos, cursos de capacitação em empresas rurais, sindicatos, associações e etc. 

Consultorias para empresas ou profissionais do mercado. A realização de eventos. 

Implantação de sistemas de produção, bem como, desenvolvimento e aprimoramento 

de sistemas já atuantes. 

Agora sim. 

A CONPAVet Jr. busca novos talentos! O potencial que esta empresa júnior 

possui dentro de nossa área de atuação é gigantesco. Por enquanto, esperamos o 

término de toda burocracia para agirmos a todo vapor. Diariamente, recebemos 

contatos de produtores e profissionais buscando informações sobre a EJ, desde projetos 

mais simples até projetos mais elaborados e extensos.  

Queremos estreitar os laços com toda EVZ, fortalecendo e otimizando nossa 

comunicação interna. Com todo esse apoio conquistamos mais espaço no mercado, 

realizaremos mais consultorias, projetos e assistência. Além da série de vantagens para 

a EVZ de possuir uma EJ.  

http://www.evz.ufg.br/


A CONPAVet Jr. traz acessibilidade para o mercado, pois possui preços mais 

baixos e faz essa ponte entre o meio científico e sociedade. 

Uma série de objetivos nos guiam para que alcancemos o sucesso, estes 

objetivos são resultados quantitativos e qualitativos que a CONPAVet Jr. precisa 

alcançar em prazo determinado para cumprir sua Missão. 

• Estimular a preparação e valorização profissional dos estudantes, prestando-

lhes adequada assistência; 

• Proporcionar a seus membros efetivos, condições necessárias à aplicação 

prática de conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação 

profissional, facilitando o ingresso dos mesmos no mercado de trabalho; 

• Prestar serviços nos diversos campos profissionais mediante supervisão de 

profissional competente; 

• Valorizar acadêmicos e professores no âmbito da própria instituição 

educacional, bem como no mercado de trabalho; 

• Incentivar o espírito empreendedor e abrir espaço a novas lideranças; 

• Desenvolver o espírito profissional, buscando assim o aperfeiçoamento 

contínuo e o contexto com profissionais atuantes; 

• Valorizar a instituição de ensino como um todo em seu quadro social; 

• Buscar capacitação do acadêmico, a fim de torná-lo um profissional 

competitivo; 

• Buscar a integração da empresa com os profissionais atuantes e entidades de 

classe; 

• Colaborar no desenvolvimento da região, assessorando empreendedores, 

micro e pequenos empresários na qualificação e participação no mercado 

A Missão de uma empresa expressa o motivo pelo qual ela foi criada e a razão de 

sua existência. A missão da CONPAVet Jr. é: 



 Atender as demandas do mercado nas diversas áreas da Medicina Veterinária 

e Zootecnia, estreitando a relação entre o meio acadêmico e empresarial. Com 

o apoio e orientação da EVZ-UFG, promover o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos membros, através de prestação de serviços de qualidade. 

 

A Visão de uma empresa é o enunciado do que ela espera em um futuro ou 

determinado espaço de tempo. A Visão da CONPAVet Jr. explicita como a empresa deve 

ser vista, o que deseja realizar ou aonde quer chegar. 

• Ser uma empresa referência no estado de Goiás em consultoria, na elaboração 

de projetos e em qualidade de serviços veterinários e zootécnicos. 

Por fim, a CONPAVet Jr. preza uma série de valores na realização de seus serviços, 

na atuação de seus membros efetivos e na relação com seus clientes, estes valores 

regem nossas atividades, enquanto profissionais e seres humanos. 

 Liderança 

 Proatividade 

 Ética 

 Qualidade 

 Transparência 

 Empreendedorismo 

 Versatilidade  

 Comprometimento 

Este release apresenta um pouco da nossa empresa júnior, contamos com seu 

apoio! As portas da empresa estão abertas para professores e alunos que queiram 

compartilhar ideias, projetos, dúvidas e sugestões. 

Inscreva-se no Processo Seletivo 2015. 

Para maiores informações: (62) 3521-1566 / conpavetjr@gmail.com 

 

 

SOMOS MAIS QUE UMA EJ. SOMOS EVZ! 


